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القدمة 

تنبيه مهم 

إخواk القّراء األعّزاء، 1علم أن ا5اع كأ1ف هذا الكتاب هو بيان القيقة 

بابن  فظنوا  من الشايخ،   kّح والقّراء  الطالعي  من  كثي  ل  خفيت  الت 

تيمية أنه من أهل السنة والماعة، والواقع أن كتبه تشهد بأن فيها التشبيه 

واكجسيم. فمقصودنا إبراز حقيقة ما تشهد بذلك كتبه، ال لغرض دنيوي 

وال لجرد التشهي به. وأما من يعتض علينا مّدعيا بأن الذكور من العلماء، 

فليكن  رسول اهللا.  عقيدة  ول  اهللا  دين  ل  تغار  أن  بك  الريُّ  يقال }: 

انيازُك إل الق: القرءان والسنة واإلجاع. 

تَرُْْعوَن َقنْ 
َ
فتحذير السلمي من الّش والفساد أمر ال بد منه، قال ملسو هيلع هللا ىلص: «أ

اهللا  بوصّية رسول  فعمًال  َفْعِرفَُه اجFاُس».   ْ
َ
ك ِفيِه  اْذُكُروُه بَِما  ِر الَفاِجِر؟ 

ْ
ِذك

يعرفه اجاس.  ك  فساده  وبيّّنا  منه  اكحذير  ف  الكتاب  هذا  جعنا  وحبيبه 

والمد هللا أوًال وآخًرا. 
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المد هللا ا�ي جعلنا من خي أمة أخرجت للناس، ا�ين يأمرون بالعروف وينـــهون عن النكر، 

والصالة والسالم ل إمام التقيـــــــن سيدنا ممد  طه األميــــــــــن ول من اتبعه من أو1ائه الصالي 

وبعد: 

الُْمنَكرِ  َعِن  َوَتنَْهْوَن  بِالَْمْعُروِف  ُمُروَن 
ْ
تَأ لِلنَّاِس  ْخرَِجْت 

ُ
أ ٍة  مَّ

ُ
أ َخْيَ  ﴿ُكنُتْم  اهللا تعال:  قال 

ُهمُ  Fْن َفُعم
َ
وَْشَك أ

َ
وُه  أ ُ ِوا  الُمنَْكَر  فَلَْم ُفَغِيّ

َ
ِۗ ﴾ وقال رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: «إِنF اجFاَس إَِذا َرأ َّHَوتُْؤِمُنوَن بِا

 اجFاِر» فاألحاديث ف األمر بالعروف واجه عن النكر 
َ
 إِل

Fَشذ Fاُهللا بِِعَقاٍب». وقال ملسو هيلع هللا ىلص: «َوَمْن َشذ

َشيَْطانٌ  الَِقّ  َعِن  اِكُت  ع ا5قاق: «الس£ أبو  قال  وقد  ذلك مشهورة،  ف  العلماء  وأقوال  كثية، 

حق  والديث  للقرءان  والكذبي  اهللا  لشيعة  الحرفي  الضالل  أهل  من  فاّكحذير  ْخَرْس»، 
َ
أ

واجب ال يوز اكقصي فيه، ولئ كن من يغش السلمي ف دنياهم و» طعامهم وشابهم يب 

اكحذير منه، فباألو° من يغش السلمي ببث العقائد الفاسدة والفتاوى الت ما أنزل اهللا بها 

من سلطان.  

  

أما بعد: فالويَل الويل لك مكذب مضل أّفاك أثيم، افتى ل رب العالي فكن من الظالي 

الطاغي. 
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روى  ل العلماء،  افتى  ا�ي  هو  العقائد السوداء،  صاحب  هو  من هو؟ أقول:  ولو سألت: 

أحاديث موضوعة فيها نسبة القعود واللوس لالق األحجام واألجرام كلواء وجاء باكجسيم 

والتشبيه مدع أنه أعلم العلماء، ال ورب األموات واألحياء، كمه بعيد عن الق بُعد األرض 

عن السماء، ولو مدحه من مدح، فقد قدحه من قدح. 

فألجل هذا أردنا تأ1ف كتاب يرد عليه وسميناه بــــــ « الر£دُّ الَوافِر َل ابِْن َييِْمّيَة الَفاِجر » لّما خف 

ل كثي من أهل السنة حا}، ورأينا مدًحا } من بعض من لم يقف ل حقيقة أمره فأحببنا أن 

نبي الق البي، فالق أحق أن يتبع، مع إرادنا جكٍة نفيسة وفوائد جليلة تقر أعي أهل السنة 

والماعة وتُفرحهم وتُقويهم ف الرِدّ ل أهل اكدع الجسمة الشبهة فيأÃ هذا الكتاب ناًصا 

اإلسالم وناًصا أهل السنة ف الرِدّ ل شبهه الواهية. 

وقد قّسمُت كتاÆ هذا إل أبواٍب ل اجحو اكال: 

اكاب األول: كيف يُثن ل ابن تيمية ا�ي أضله اّب؟ 

اكاب اكاk: قو} بوادث ال أول لا لم تزل مع اّب 

اكاب اكالث: قو} بقيام الوادث بذات اهللا 

اكاب الرابع: قو} بالسمية 

اكاب الامس: زعمه أن اّب يتكم برف وصوت 

اكاب السادس: قو} باالنتقال والرÐة والنول ف حق اّب تعال 

اكاب السابع: قو} بنسبة الد �ات اّب تعال 
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اكاب اكامن: قو} بنسبة الهة والكن ّب تعال 

اكاب اكاسع: قو} باللوس ف حق اهللا تعال 

اكاب العاش: قو} بفناء اجار وانتهاء عذاب الكفار فيها 

اكاب الادي عش: نفيه اكأويل اكفصيل عن السلف 

اكاب اكاk عش:  تقسيمه اكدع للتوحيد 

اكاب اكالث عش: زعمه أن اكوراة واإلنيل حرفت فيها العاk دون األلفاظ 

اكاب الرابع عش: تريمه اكوسل باألنبياء والصالي 

اكاب الامس عش: زعمه أن إنشاء السفر لزيارة قب اجب معصية 

اكاب السادس عش: بيان إنراف ابن تيمية عن سيدنا ع 

اكاب السابع عش: إثبات بغض ابن تيمية ألمي الؤمني ع 

اكاب اكامن عش: ادخئه أن الاهل بصفات اهللا بسبب جهله معذور 

اكاب اكاسع عش: مالفته إجاع السلمي ف مسائل الطالق 

اكاب العشون: ادخء ابن تيمية تريم �كر بلفظ الاللة مفردا 

راجيًا من اهللا تعال أن يعل هذا العمل ف ميان أعمال، فهو و1ّنا، و1Þه مآجا، وبه اعتصمنا 

وال قوة إال باهللا العل العظيم. 
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اكاب األول 

كيف يُثَن ل من أَضلّه اهللا؟ 

قد يسأل اكعض: كيف أثن بعض الحدثي والعلماء ل عباد ضلوا فأضلوا، كلسيوà ا�ي 

وصف ابن تيمية بأنّه شيخ اإلسالم وابن تيمية الراk هو من هو، ذاع صيته وÐثت مؤلفاته 

وأتباعه وهو كما قال فيه الحدث الافظ الفقيه وäّ ا5ين العراق ابن شيخ الفاظ زين ا5ين 

العراق ف كتابه األجوبة الرضية ل األسئلة الكية: «علمه أكب من عقله»، وذكر أنه خرق 

اإلجاع ف مسائل كثية قيل تبلغ ستي مسألة بعضها ف األصول وبعضها ف الفروع خالف 

فيها بعد انعقاد اإلجاع عليها وتبعه ل ذلك خلق من العوام وغيهم، فأسع علماء عصه ف 

قال ف: «ا5رة  السبك  الكف  عبد  ابن  ل  ا5ين  تق  الافظ  اإلمام  منهم  عليه وتبديعه،  الرد 

الضية ف الرد ل ابن تيمية» ما نصه:  «أما بعد، فإنه لا أحدث ابن تيمية ما أحدث ف أصول 

العقائد، ونقض من دخئم اإلسالم األرíن والعاقد، بعد أن كن مستتا بتبعية الكتاب والسنة، 

جاعة  عن  وشذ  إل اإلبتداع،  اإلتباع  عن  فخرج  إل النة،  هاد  الق  إل  داع  أنه  مظهرا 

السلمي بمخالفة اإلجاع، وقال بما يقتð السمية والتÐيب ف ا�ات القدس، وأن اإلفتقار 

وأن  اهللا تعال،  الوادث بذات  بلول  وقال  ليس بمحال،  إل الزء-  اهللا  افتقار  إل الزء-أي 

القرءان مدث تكلم اهللا به بعد أن لم يكن وأنه  يتكم ويسكت ويدث ف ذاته اإلرادات 

أول  ال  بأنه  بالقول  والتامه  العالم،  قدم  استلزام  إل  ذلك  ف  وتعدى  الخلوقات،  بسب 

للمخلوقات فقال بوادث ال أول لا، فأثبت الصفة القديمة حادثة والخلوق الادث قديما، ولم 

يمع أحد هذين القولي ف ملة من اللل وال نلة من اجحل، فلم يدخل ف فرقة من الفرق 
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اكالث والسبعي الت افتقت عليها األمة، وال وقفت به مع أمة من األمم همة، وó ذلك وÞن 

كن كفًرا شنيًعا ما تقل جلته بالنسبة لا أحدث ف الفروع». 

القضاة  من  بفتوى  ُحبس   kح مّرة  ك  ف  وعهوده  مواثيقه  ينقض  وهو  مرات  استُتيب  وقد 

األربعة ا�ين أحدهم شافع واآلخر مالك، واآلخر حنف واآلخر حنبل وحكموا عليه بأنه ضال 

تيمية،  ابن  تالمذة  من  وهو  اكواريخ  عيون  ف  الكتب  شاكر  ابن  قال  كما  منه  اكحذير  يب 

وأصدر اللك مّمد بن قالوون منشوًرا 1قرأ ل النابر ف مص و» الشام للتحذير منه ومن 

أتباعه وقد قال اإلمام تق ا5ين الصن ف كتابه: «دفع شبه من شبه وتمرد»: «فصار كفره 

ممًعا عليه» أي ابن تيمية كفر بإجاع قضاة اإلسالم ف عصه. 

فبعد ّك هذا؟ كيف يمدحه السيوà وبعٌض من العلماء األعالم؟؟؟ 

 فالواب عن ذلك أن ابن تيمية خفيت حقيقة أمره ل بعض الفاظ والعلماء ا�ين مدحوه 

وأثنوا عليه كلسيوà وغيه، لوجود من كن يُثن عليه ويمدحه بي اجاس قبل أن يطلعوا ل 

كفرياته، ومنهم من كن يسمع عنه أنه كن مدافًعا عن السنة من غي معرفة اكفاصيل، وألنه 

هو نفسه كن يُنكر أمام القضاة إذا ُووجَه ببعض الكفريات، فإذا ُخّل سبيله ورجع إل أتباعه 

تكلم بينهم فيما أنكره أمام القضاة، و�لك تكررت ماكماته كثًيا. 

وليست  عليه  ثبتت  ا�ي  الشخص  ل  والسائل  القضايا  ف  الشع  بالكم  العبة  إن  ثم   

Æَ بن َسلول خف 
ُ
العبة بمدح الداحي }، فهذا رأس النافقي ف الدينة النورة عبد اهللا بن أ

الرسول  واجهه  إذا  كن  ألنه  حا}  من  الظاهر  ل   { إجراًء  مات  فلما  رسول اهللا،  عن  أمره 

بالكفريات الّت تنسب إ1ه أنكرها فظّنه الرسول أنه ل اإلسالم، وبعدما صل عليه نزلة 
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ِ َورَُسوِلِ َوَماتُوا  َّHُهْم َكَفُروا بِا ٰ َقْبِهِۖ  إِنَّ َVَ َتُقْم Xَبًَدا َو
َ
اَت أ نُْهم مَّ َحٍد ِمّ

َ
ٰ أ َVَ ّتَُصِل Xَاآلية: ﴿َو

وغيه   àالسيو مدح  يكون  فماذا  اآلية بكفرهم،  نزول  بعد  الرسول  فأيقنا  فَاِسُقوَن﴾  وَُهْم 

البن تيمية أمام صالة الرسول ل ابن سلول!؟. 

تنبيه مهم: إّن ابن تيمية ثبت عنه مئات الكفريات ف شk الواضيع كما ه ف كتبه إل ا1وم 

وهو لم يتاجع عنها ال أعلن بلسانه وال كتب قبل موته ف السجن، وأتباعه يقرونها ويدافعون 

عنها مع شهادة العلماء والفاظ الكبار ا�ين عرفوا حقيقة أمره، وÐذلك السالطي والفقهاء 

والفتوى  اكدريس  من  والنع  بالكفر  عليه  حكموا  ا�ين  األربعة  الذاهب  وقضاة  واألئمة 

أن  تنس  وال   .àمن السيو وحقيقته  أمره  ل  اطالًخ  أكث  وهؤالء  أن يموت،  إل  وبالسجن 

ا�هب مع كونه كن تلميًدا }، وíن مدحه مدًحا عظيًما ولم يكن قد اطلع ل ك مسائله، 

فلما اطلع عليها ذمه ذّما شديًدا بالًغا كما ف نصيحة ا�هب البن تيمية. 
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 تتمة ف اكأكيد ل ما سبق وزيادة اكيان: 

 فإن قيل بأّن عدًدا من الفاظ أو الؤلفي أو الشايخ مدحوا ابن تيمية: 

 فالواب عن ذلك: أن من مدحه إما أنه لم يكن قد ثبت عنده حا} الnء أو لم يطلعوا ل 

أقوا} أو بلغهم فيه ا�م والدح ولم يقفوا ل حقيقة أمره أو بلغهم ما هو خالف ذلك فيه أو 

أنهم تراجعوا كما هو الال ف قضية ابن تيمية مع القضاة واألئمة والفاظ واألمراء حيث كن 

مسائل  ف  لإلجاع  وخرقه  اكجسيم  من  عنه  ينقل  ما  ينكر  وتالعبه  وكذبذبه  منهم  لوفه 

الطالق والزيارة ثم إذا ترÐوه ورجع إل جاعته وأتباعه خد إل أقوا} الشاذة، من هنا احتار ف 

أمره بعض الكتاب والشايخ والؤلفي، وÐتبه موجودة بي أيدي الاصة والعامة، ليست مبأة 

السنة  أهل  عقيدة  ضد  وه  واإلجاع  والسنة  الكتاب  يالف  بما  مشحونة  وه  كلا! 

والماعة وقد شذ وانرف ف كثي من القضايا والسائل الّت ال عذر } فيها وبعد هذا فماذا 

والسنة  للكتاب  مالًفا  كن  أنه  ثبت  وقد  حا}  عليه  خف  لا  مدحه   àالسيو كن  إن  ينفعه 

واإلجاع فال ينفعه مدح الادحي } لو بلغوا اآلالف وهذا هو الال والواقع فالدح فيه من لم 

يطلع ل حقيقة عقيدته الفاسدة ال ينفعه عند اهللا وال يغي شيئًا من حا} ف اآلخرة والعبة 

بما عند اهللا، فال تغت أ$ القارئ النصف بثناء بعض اجاس عليه وÐتبه تنادي بالف عقيدة 

مئات الاليي من السلمي ولن يستطيع أحد من أتباع ابن تيمية الشبه الجسم أن يثبت ل 

الافظ ابن حجر العسقالk أو ل السيوà أو ل حافظ أو إمام أو فقيه مقق أنهم أثبتوا 

مقاالت واعتقادات ابن تيمية من تشبيه أو تسيم أو تضليل وتكفي للمتوسلي والتبÐي 
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والؤولي للمتشابهات من أهل السنة أو القضايا األخرى الت خرق فيها اإلجاع وÐذب فيها 

اجصوص ومع ذلك مدحوه عليها وأثنوا عليه ألجلها واعتبوه معذوًرا مأجوًرا ف ذلك، هذا لن 

يستطيع أن يثبته أحد من الوهابية أتباع أئمة التشبيه واكجسيم ل حفاظ وفقهاء أهل السنة 

والماعة. 

 ومن هنا خالصة تزيل التساءالت واكحّيات وتزيل الشبهات عن العلماء األجالء: 

- العلماء األعالم عرف عنهم تسي الظن وعدم التسع ف الكم. 

فيهم - كمهم  كغي  شاكته  ل  ومن  تيمية  ابن  مقاالت  عندهم  ثبت  لو  األجالء  العلماء 

وأللفوا الكتب ف الرد عليهم كما هو حاصل لن ظهر } حال البتدعة أهل األهواء فرد وذم 

وألف فيهم. 

- األشاعرة والاتريدية ل عقيدة حقة ليسوا مشبهة مسمة فهم يكفرون ا�ي يصف اهللا بما 

ال يليق به كلتشبيه واكجسيم الؤدي إل اتصاف اهللا بالعجز واالستعانة بمخلوقاته وهذا مال 

ل اهللا فال جرم أنه ال يليق بعالم سن مقق يَثبْت عنده عن فالن تسيم اهللا وال يكفره. 

- ف زمانهم لم يكن الال كزماننا فالتست والداهنة كن أمًرا شديد السهولة والكتاب كن 

القليل من لم يطلع عليه ويعار أو ينسخ با1د. 

- لم يكن هناك دور طبع وال مواقع تواصل ولم تكن الكتب منتشة بيث يصل إ1ها من 

يريد بسهولة. 

- اعتمدوا كثًيا ل الكتوب بط ا1د وÐثًيا ما يمل وال يكون بط الشيخ. 
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- لم يكن عندهم مواصالت كأيامنا بل كن معروفًا عندهم أن بعض األسفار تستغرق أشهًرا 

بل أكث والعلماء ليسوا مصورين ف بت واحد بل هم ف بالد شk فأ+ يصل ك مقاالت هذا 

إل ذاك والسافات بعيدة جًدا هذا متعس. 

- أهل اكدع لم يكونوا منتشين وال مظهرين ألنفسهم كظهورهم ا1وم كنوا يعملون بالفاء، 

ا1وم شوÐتهم قويت واقتبنا أكث فأكث من قيام الساعة وتزداد الفت يوًما بعد يوم كما هو 

مشاهد بالس لطف اهللا بنا. 

- كن اإلقبال ل العلم أكث من أيامنا فاجاس تنغر بمن يظهر الطاعة واكقوى والوف من اهللا 

وتلهم ومن جاء من بالد العرب، فلتقريب هذا ف أذهانكم لو ذهبت ف أيامنا إل بنغالدش 

هناك  وÞجاللك  يدك  بتقبيل  اجاس  تبدأ  عر/  أنك  يظهر  أبيض  وأنت  السلمي  مناطق  إل 

اجاس كن حالم  اهللا ملسو هيلع هللا ىلص من شدة مبتهم للرسول فهكذا كن  نسل رسول  يقولون: هذا من 

متلًفا فال حجة لن جاء ا1وم ويدع أن العلماء أثنوا عليهم قياًسا لزمانهم ل زماننا. 

- لم يثبت عن أحد من أهل السنة من مدح أهل اكدع -لسبب اهللا أعلم به- أنه مدح هذا 

اكدع ل مسأكه اكجسيمية هذه تديًدا بل ترى مدًحا ل حفظه ل حسن أخالقه حسب 

الظاهر } وال ترى مدًحا } ل مقالة من مقاالت الكفر والضالل وهذا يؤÐد كمنا. 

إبليس لم يمت وأتباعه وأحبابه أحياء فالكذب واكحريف واكغيي ف كتب العلماء أمر -

متوقع وحاصل فليتنبه و1تحّر و1تثبت عن ك كم وó مقال و1حسن الظن ف العلماء 

ا�ين نقلوا جا ا5ين. 
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و~ الهة القابلة من عرف سوء حاz من العلماء ذمه ورد عليه: 

فاعلم أن الق أحق أن يتبع فنحن قوم ال نداهن وال نوري وال ندافع عن أناس خالفوا ديننا، 

مسيتنا اتباع أهل السنة فأهل السنة ال يافون ف اهللا لومة الئم، أهل السنة يتفعون عن ا�ل 

أهل السنة أي األشاعرة والاتريدية هم القوم ا�ين يبهم اهللا وهم يبون اهللا، من أحب اهللا 

اتبعه واتبع رسو}  الصطف واتبع الصحابة واتبع األئمة ونبذ وحّذر من نسب السوء إل اهللا وÞل 

اجب ممد عليه أفضل الصالة كأمثال ابن تيمية وابن القيم وممد بن عبد الوهاب وغيهم من 

وأوضحنا  عنهم  الشبهات  وأزجا  السابق  فصلنا  ف  تكلمنا  وقد  واكجسيم  التشبيه  دين  اتبع 

الغn عن عيون التمسكي بمدح العلماء كعض أهل األهواء لكن ف هذا الفصل نبي حال 

من ظهر } ضاللم ووصلت إ1ه أقوالم وانكشفت فلم يبق عنده باب 1حسن الظن فيهم 

كأمثال الافظ الجتهد تق ا5ين السبك فقد ألف ف الرد ل ابن تيمية كتبًا عديدة منها: 

- ا5رة الضية ف الرد ل ابن تيمية. 

- شفاء السقام ف زيارة خي األنام. 

اجظر الحقق ف اللف بالطالق العلق. -

رفع الشقاق عن مسالة الطالق. -
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وقد اشتهر عن ابن تيمية أنه خالف إجاع السلمي ف األصول والفروع فمنها تصيح ابن 

تيمية بنسبة الد إل اهللا وقو} بفناء اجار وقو} برمة زيارة القب الشيف حk قال بعض 

الشنيع  الكفر  من  تعال  باهللا  والعياذ  ممد  اجب  يعن  بهذه اليفة»   تريدون  أتباعه «ماذا 

ومالفاته األمة ف مسائل الطالق، زد ل ما ذكرناه من العلماء من ناظر ابن تيمية كلقا! 

كمال ا5ين بن الزملكوي برساكي واحدة ف الطالق واألخرى ف مسألة الزيارة وÐذا الفقيه 

الحدث ع بن ممد اكا4 الشافع ناظر ابن تيمية ف أربعة عش موضًعا وأفهمه وقد كفره 

بمقاالته  علمه  مع  عنه  يقول «شيخ اإلسالم»  من  وÐفر  النف  اكخاري  ا5ين  عالء  العالمة 

الكفرية وهو مذكور ف كتاب «الضوء الالمع للسخاوي» حk قال تق ا5ين الصن فيه ف 

كتابه: «دفع شبه من شبه وتمرد» قال: «فصار كفره ممًعا عليه» وÐذا اليتم قال عنه:  «عبد 

خذ} اهللا وأضله وأعماه وأصمه وأذ}» وهذا حا} وحال سلفه وخلفه وíن الشيخ زين ا5ين بن 

رجب النبل من يعتقد كفر ابن تيمية و} عليه الرد وíن يقول بأل صوته: «معذور السبك 

يعن ف تكفيه» والاصل أّن ابن تيمية وأتباعه من الغالة ف التشبيه واكجسيم واالزدراء 

باجب ملسو هيلع هللا ىلص وبغض الشيخي ومالفاتهم األصول والفروع يب تذير اجاس منهم واكنبه منهم 

فهم أشد خطًرا من ا1هود واجصارى هم لبسوا كاس السلمي من عباءة وتعطر وÞطالة ا�قن 

وغيها من خدات السلمي معلني اكجسيم، فالعلماء توسعوا ف الكم عنهم من زمن السبك 

حت زماننا هذا كلشيخ ممد بن مسكة بن العتيق ا1عقو/ الوريتاk ا�ي } كتاب اسمه:  

«فتاوى ابن تيمية ف اليان» وغيهم من أهل السنة فكما قلت سابًقا أهل السنة أقوياء أذكياء 
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فطناء ينكرون النكر ويأمرون بالعروف اتباًخ للقرءان فال حجة لكم يا وهابية ويا مشبهة 

قولكم نن من أهل السنة أنتم من جئتم بدين جديد وعقائد جديدة ال توافق ما كن عليه 

الرسول والصحابة واكابعي. 

با5الئل  اإلجاع  بطريق  ذكره  سبق  ما  بها  شّذ  الت  تيمية  ابن  أقوال  نقض  ف  نشع  واآلن 

الواضحات، وهذا الكتاب واف ببيان الستند الشع، وسيى مطالع هذا الكتاب ذلك تفصيالً 

إن شاء اهللا. 
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اّكصويرات 
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 kاكاب اكا

قوz بوادث ال أول لا لم تزل مع اهللا 

أي لم يتقدم اهللا جنس الوادث، وÞنما تقدم أفراده العينة أي أن ّك فرٍد من أفراد الوادث 

بعينه حادث ملوق، وأما جنس الوادث فهو أزä كما أن اهللا أزä، أي لم يسبقه اهللا تعال 

بالوجود. 

اجقل  وصيح  العقل  صحيح  عن  بها  خرج  الت  االعتقادية  السائل  أبشع  من  السألة  وهذه 

وÞجاع السلمي، ذكر هذه العقيدة ف سبعة من كتبه: موافقة صيح العقول لصحيح النقول، 

ومنهاج السّنة اجبوية، وÐتاب شح حديث النول، وÐتاب شح حديث عمران بن حصي، 

وÐتاب نقد مراتب اإلجاع، ومموعة تفسي من ست سور، وÐتابه الفتاوى، وó هذه الكتب 

مطبوعة. 

أّما عبارته ف الوافقة فه ما نّصه: «وأّما أكث أهل الديث ومن وافقهم فإنهم ال يعلون اجوع 

حادثًا بل قديًما، ويفرقون بي حدوث اجوع وحدوث الفرد من أفراده كما يفرق جهور العقالء 

بي دوام اجوع ودوام الواحد من أعيانه». اه. وقال ف موضع ءاخر ف رّد قاعدة ما ال يلو من 

الادث حادث ألنه لو لم يكن كذلك لكن الادث أز1ًا بعدما نقل عن األبهري أنه قال: قلنا 

ال نسلم وÞنما يلزم ذلك لو كن nء من الرíت بعينها الزًما للجسم، وليس كذلك بل قبل ك 

نوع  هو  الالزم   äاألز فإن  قبله  ا�ي  نمط  من  هذا  ما نصه: «قلت  إل أول،  ال  حرÐة  حرÐة 

الادث ال عي الادث، قو} لو كنت حادثة ف األزل لكن الادث ا1وم موقوفًا ل انقضاء ما 

ال نهاية }، قلنا: ال نسلم بل يكون الادث ا1وم مسبوقًا بوادث ال أول لا». اه. ويقول فيها 
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أيًضا ما نصه: «فمن أين ف القرءان ما يدل داللة ظاهرة ل أن ك متحرك مَدث أو مكن، 

وأن الرÐة ال تقوم إال بادث أو مكن، وأن ما قامت به الوادث لم يل منها، وأن ما ال يلو 

من الوادث فهو حادث، وأين ف القرءان امتناع حوادث ال أول لا» اه. 

فهذا من عجائب ابن تيمية ا5الة ل سخافة عقله قو} بقدم العالم القدم اجوع مع حدوث 

ك فرد معي من أفراد العالم. قال الكوثري ف تعليقه ل السيف الصقيل ف الرد ل ابن زفيل 

ما نّصه: «وأين قدم اجوع مع حدوث أفراده؟ وهذا ال يصدر إال من به مس، بالف الستقبل، 

وقال أبو يعل النبل ف «العتمد»: والوادث لا أول ابتدأت منه خالفًا للملحدة. اه. وهو من 

أئمة اجاظم يعن ابن القّيم فيكون هو وشيخه من الالحدة ل رأي أÆ يعل هذا فيكونان أسوأ 

حاًال منه ف الزيغ، ونسأل اهللا السالمة» اه. 

وقال - أي ابن تيمية - ف منهاج السّنة اجبوية ما نصه: «فإن قلتم جا: فقد قلتم بقيام الوادث 

بالّرّب، قلنا لكم: نعم، وهذا قوجا ا�ي دل£ عليه الشع والعقل…». 

األعراض  طريقة  العت1ة  الهمية  بالطريقة  ذلك  ل  االستدالل  ما نصه: «ولكن  فيه  وقال 

والرÐة والسكون الت مبناها ل أن األجسام مَدثة لكونها ال تلو عن الوادث، وامتناع 

حوادث ال أول لا طريقة مبتَدعة ف الشع باتفاق أهل العلم بالسنة، وطريقة مطرة موفة ف 

العقل بل مذمومة عند طوائف كثية» اه 

وقال ف موضع ءاخر ما نّصه: «وحينئٍذ فيمتنع كون nء من العالم أز1ّا وÞن جاز أن يكون 

نوع الوادث دائًما لم يزل، فإن األزل ليس هو عبارة عن nء مدد بل ما من وقت يقدر إال 

وقبله وقت ءاخر، فال يلزم من دوام اجوع قدم nء بعينه». اه. ومضمون هذا أمران: أحدهما 

أنه يقّر ويعتقد قدم األفراد من غي تعيي nء منها. 
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ثم هذا يتحصل منه مع ما نقل عنه الالل ا5واk ف كتاب شح العضدية بقو}: «وقد رأيت 

ف بعض تصانيف ابن تيمية القول به -أي بالقدم النn- ف العرش»، أي أنه كن يعتقد أن 

جنس العرش أزä أي ما من عرش إال وقبله عرش إل غي بداية وأنه يوجد ثم ينعدم ثم يوجد 

ثم ينعدم وهكذا، أي أن العرش جنسه أزä لم يزل مع اهللا ولكن عينه القائم اآلن حادث. 

أما عبارته ف شح حديث عمران بن الصي فه: «وÞن قّدر أن نوعها -أي الوادث- لم يزل 

 َّX َفَمن َيْلُُق َكَمن
َ
معه فهذه العية لم ينفها شع وال عقل، بل ه من كما}، قال تعال :﴿أ

َيْلُُقۗ ﴾. 

وقد أثبت هذه العقيدة عن ابن تيمية الافظ السبك ف رساكه ا5رة الضية، والافظ أبو سعيد 

 .kالعال

وقال العالّمة اكيا! النف ف كتابه إشارات الرام بعد ذكر األدلة ل حدوث العالم ما نّصه: 

«فبطل ما ظنه ابن تيمية من قدم العرش كما ف شح العضدية».اه. 

ل  السلمي  اتفاق  السامع  تشنيف  ف   nÐالزر ا5ين  بدر   äاألصو الحّدث  نقل  وقد  هذا 

كفر من يقول بأز1ة نوع العالم فقال بعد أن ذكر أن الفالسفة قالوا: إن العالم قديم بمادته 

ذلك  ف  السلمون  ما نصه: «وضلّلهم  مَدث الصورة،  الادة  قديم  وبعضهم قال:  وصورته، 

زين  والافظ  الالك  عياض  والقا!  العيد  دقيق  ابن  الافظ  قال  ذلك  ومثل  وÐّفروهم». اه. 

ف الشفا:  عياض  القا!  قال  اكخاري وغيهم.  شح  ف  حجر  ابن  والافظ  العراق  ا5ين 

بعض  مذهب  ل  ذلك  ف  شك  أو  بقائه  أو  العالم  بقدم  قال  من  كفر  ل  نقطع  «وÐذلك 

الفالسفة وا5هرية» اه. 
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وقال الافظ ابن حجر العسقالk ف فتح اكاري ما نصه: «قال شيخنا -يعن العراق- ف شح 

التمذي: الصحيح ف تكفي منكر اإلجاع تقييده بإنكار ما يعلم وجوبه من ا5ين بالضورة 

كلصلوات المس، ومنهم من عب بإنكار ما علم وجوبه باكواتر، ومنه القول بدوث العالم، 

دقيق  ابن  وقال  بقدم العالم،  يقول  من  تكفي  ل  اإلجاع  وغيه  عياض  القا!  حك  وقد 

العيد: «وقع هنا من يّدع الذق ف العقوالت ويميل إل الفلسفة فظن أن الخالف ف حدوث 

العالم ال يكفر ألنه من قبيل مالفة اإلجاع، وتمسك بقوجا: إن منكر اإلجاع ال يكفر ل 

اإلطالق حk يثبت اجقل بذلك متواتًرا عن صاحب الشع، قال: وهو تمسك ساقط إما عن 

عم ف اكصية أو تعام، ألن حدوث العالم من قبيل ما اجتمع فيه اإلجاع واكواتر باجقل» اه. 

وقال الافظ اللغوي ممد مرت< الزبيدي ف شح اإلحياء عند الكم ل تكفي الفالسفة 

ما نصه: «ومن ذلك قولم بقدم العالم وأز1ته، فلم يذهب أحد من السلمي إل nء من ذلك» 

اه، وقال ف موضع ءاخر منه ما نصه: «وقال السبك ف شح عقيدة ابن الاجب: «اعلم أن 

حكم الواهر واألعراض كها الدوث، فإًذا العالم كه حادث، ول هذا إجاع السلمي بل 

وó اللل، ومن خالف ف ذلك فهو كفر لخالفة اإلجاع القطع» اه. فقول ابن تيمية بأز1ة 

فقو}  القرءان  أّما  وقضية العقل،  األمة  وÞجاع  الصيح  والديث  للقرءان  مالف  العالم  نوع 

ُل َواْلِخُر﴾، فليس معن هو األول إال أنه هو األزä ا�ي ال أزä سواه أي أن  وَّ
َ
تعال:﴿ُهَو اْل

األو1ة الطلقة هللا فقط ال تكون لغيه، فأشك ابن تيمية مع اهللا غيه ف األو1ة الت أخبنا 

اهللا بأنها خاصة }، وذلك ألن األو1ة النسبية ه ف الخلوق، فالاء } أو1ة نسبية أي أنه أول 

الخلوقات بالنسبة لغيه من الخلوقات، ثم تاله العرش ثم حدث ما بعدهما وهو القلم األل 
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َذلَِك  َبْعَد  رَْض 
َ
﴿َوال تعال بقو}:  اهللا  ذكره  ما  ثم  ثم السمـوات،  األرض  ثم  الحفوظ  واللوح 

َدَحاَها﴾. 

وأما الديث فقو} ملسو هيلع هللا ىلص ا�ي رواه اكخاري وغُيه: «َكَن اُهللا َولَْم يَُكْن nٌَء َلْيُُه» ا�ي توافقه 

َمَعهُ  يَُكْن  َولَْم  اُهللا  ُكّ nٍَء»، ورواية: «َكَن  َقبَْل  اُهللا  أÆ معاوية: «َكَن  رواية  األخرى  الرواية 

nٌَء». 

وأّما رواية اكخاري ف أواخر الامع: «َكَن اُهللا َولَْم يُُكْن nٌَء َقبْلَُه» فتد إل روايته ف كتاب 

بدء اللق وذلك متعي، وال يوز ترجيح رواية: «َكَن اُهللا َولَْم يُُكْن nٌَء َقبْلَُه» ل رواية: «َكنَ 

اُهللا َولَْم يَُكْن nٌَء َلْيُُه» كما أومأ إل ذلك ابن تيمية، ألن ظاهر رواية: «َكَن اُهللا َولَْم يُُكنْ 

ذكر  عند  اكخاري  شح  ف  حجر  ابن  الافظ  �لك  أشار  كما  يزعمه  ما  يوافق  nٌَء َقبْلَُه» 

حديث: «َكَن اُهللا َولَْم يُُكْن nٌَء َقبْلَُه» فقال فيما حاول ابن تيمية من ترجيح هذه الرواية ل 

تلك الرواية توصًال إل عقيدته من إثبات حوادث ال أول لا ما نصه: «وهذه من أشنع السائل 

النسوبة }» -يعن ابن تيمية-.اه. أقول: وال أدري لاذا لم يزم الافظ ابن حجر بقول ابن تيمية 

بهذه السألة مع أنه ذكر ف كتابه لسان اليان قول الافظ السبك ف ابن تيمية ف تلك األبيات 

الت منها: يرى حوادث ال مبدا ألولا ف اهللا، وأنه يقول بتجدد حوادث ف ذات اهللا من كمات 

وÞرادات بسب الخلوقات. وهو الراد بقول ابن تيمية نوع العالم أزä وأفراده حادثة. 

ُل فَلَيَْس َقبْلََك nٌَء» ترد إل رواية اكخاري: «َكَن اُهللا َولَمْ  Fو
َ
نَْت األ

َ
وÐذلك رواية مسلم: «ال أ

ٌء َلْيُُه» فإن لم ترد ورجحت رواية مسلم كن ذلك رجوًخ إل قول الفالسفة وÞلغاء  ْnَ يَُكْن

لرواية اكخاري. 

فخالف ابن تيمية القرءان والديث وقضية العقل الت لم يالف فيها إال ا5هرية وأمثالم، 

وهذا ليس مشكوíً ف نسبته إل ابن تيمية فإنه ذكر ذلك ف سبعة من كتبه كما مّر، وعّب ف 
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بعضها بأز1ة جنس العالم. ولو لم يكن نّص ابن تيمية ف كتبه السبعة الت ه ف متناول من 

يريد االطالع عليها ألنها طبعت، لكف شهادة الافظْي اإلمامْي الليلْي التفق ل إمامتهما 

 .kسعيد العال Æتق ا5ين السبك وأ

وابن تيمية قد أخذ هذه السألة أعن قو} بقدم نوع العالم عن متأخري الفالسفة ألنه اشتغل 

بالفلسفة كما قال ا�هب.  

فكيف ينسب نفسه إل السلف وتنسبه أتباعه إل السلف وهو ناقض السلف، فالسلف كهم 

كنوا ممعي ل أن اهللا هو األول األو1ة الطلقة وأنه ال يشارÐه بها غيه، وهو أشك باهللا نوع 

العالم أي جنسه، فأين هو وأين اكوحيد؟ 

ويكف ابن تيمية مناقضة أنه يذكر ف غي موضع أننا ال نصف اهللا تعال إال بما وصف به 

نفسه، ويقول ف الوافقة: «وأين ف القرءان امتناع حوادث ال أول لا» اه. 

نقول: فأين ف الكتاب والسنة ذكر جواز حوادث ال أول لا، وهذه عقيدة فاسدة مصادمة لعقيدة 

اإلسالم يبأ منها السلمون. 

قال مال ع القاري ف شح الفقه األكب ما نصه: «ثم اعلم أن الراد بأهل القبلة ا�ين اتفقوا 

ل ما هو من ضوريات ا5ين، كحدوث العالم وحش األجساد وعلم اهللا بالكيات والزئيات 

قدم  اعتقاد  مع  والعبادات  الطاخت  ل  عمره  طول  واظب  فمن  من السائل،  ذلك  أشبه  وما 

العالم، أو نف الش، أو نف علمه سبحانه بالزئيات ال يكون من أهل القبلة» اه. 
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اّكصويرات 
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اكاب اكالث 

 قوz بقيام الوادث بذات اهللا تعال 

أما قو} بقيام الوادث بذات اهللا تعال فقد ذكره ف كتابه الوافقة فقال ما نصه: «فمن أين ف 

القرءان ما يدل داللة ظاهرة ل أن ك متحرك مَدث أو مكن، وأن الرÐة ال تقوم إال بادث 

أو مكن، وأن ما قامت به الوادث لم يل منها، وأن ما ال يلو من الوادث فهو حادث» اه. 

وقال ف النهاج ما نصه: «فإنا نقول إنه يتحرك وتقوم به الوادث واألعراض فما ا15ل ل 

بطالن قوجا؟» اه. 

بقيام  نقول  نن  امية قال:  والكر£ كلشامية  حادث  اللق  إن  ما نصه: «ومن قال:  أيًضا  وقال 

الوادث به، وال د1ل ل بطالن ذلك، بل العقل واجقل والكتاب والسنة وÞجاع السلف يدل 

ل تقيق ذلك، كما قد بسط ف موضعه. وال يمكن القول بأن اهللا يدبر هذا العالم إال بذلك، 

كما اعتف بذلك أقرب الفالسفة إل الق كأÆ البíت صاحب «العتب» وغيه» اه. 

وقال ما نصه: «بالف ما إذا قيل: كن قبل هذا الكم كم وقبل هذا الفعل فعل جائز عند 

أكث العقالء أئمة السنة، أئمة الفالسفة وغيهم» اه. 

ثم قال: «وأما إذا قيل: قال «كن» وقبل «كن» «كن»، وقبل «كن» «كن»، فهذا ليس 
بممتنع، فإن هذا تسلسل ف ءاحاد اكأثي ال ف جنسه، كما أنه ف الستقبل يقول «كن» بعد 

«كن»، ويلق شيئًا بعد nء إل غي نهاية» اهـــــ. 
وقال ف النهاج ما نصه: «فإن قلتم جا: فقد قلتم بقيام الوادث بالرب، قلنا لكم: نعم وهذا 

قوجا ا�ي دل عليه الشع والعقل» اه. 
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ثم قال فيه ما نصه: «وقد أخذنا بما ف قول ك من الطائفتي من الصواب وعدجا عما يرده 

الشع والعقل من قول ك منهما، فإذا قالوا جا: فهذا يلزم منه أن تكون الوادث قامت به 

قلنا: ومن أنكر هذا قبلكم من السلف واألئمة، ونصوص القرءان والسنة تتضمن ذلك مع 

صيح العقل وهو قول الزم لميع الطوائف، ومن أنكره فلم يعرف لوازمه، ولفظ الوادث 

ممل فقد يراد به األعراض واجقائص واهللا منه عن ذلك، ولكن يقوم به ما شاءه ويقدر عليه 

من كمه وأفعا} ونو ذلك ما دل عليه الكتاب والسنة» اه. 

وقال أيًضا ما نصه: «وأما قولم: وجود ما ال يتناه من الوادث مال، فهذا بناء ل د1لهم 

ا�ي استدلوا به ل حدوث العالم وحدوث األجسام، وهو أنها ال تلو من الوادث وما ال يلو 

عن الوادث فهو حادث، وهذا ا15ل باطل عقًال وشًخ، وهو أصل الكم ا�ي ذمه السلف 

واألئمة، وهو أصل قول الهمية نفاة الصفات، وقد تبي فساده ف مواضع» اه. 

ومعن قو} قيام الوادث بذات اهللا فهو أنه يعتقد أن اهللا تعال تقوم به الرÐة والسكون أي أنه 

متصف بالرÐة والسكون الادثَي وشبه ذلك ما يقوم بذوات الخلوقي، ومن هنا يتضح قول 

الافظ تق ا5ين السبك وغيه كما قدمنا   أنه -أي ابن تيمية- جعل الادث قديًما والقديم 

حادثًا، ولم يوافق ف قو} هذا أحًدا من أئمة الديث إال الجسمة. 

ومن العجب افتاء ابن تيمية هذا معرًضا عن حجة إبراهيم الذكورة ف القرءان من احتجاجه 

بقيام الوادث بالقمر والكوÐب والشمس ل عدم ألوهيتهم، وبقيام دالئل الدوث بهم وهو 

اكحول من حال إل حال. 
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من  شيئًا   kاكلمسا ابن  ذكر  وقد  شًبا بشب،  امية  الكر£ هذه  عقيدته  ف  تيمية  ابن  اتبع  وقد 

معتقداتهم الفاسدة الت تبن£اها ابن تيمية، فقال الشيخ شف ا5ين بن اكلمساk ف شح لع 

األدلة للجوين ما نصه: «وخالف إجاع األمة طائفة نبغوا من ِسجستان لّقبوا بالكرامية نسبة 

ام، وزعموا أن الوادث تطرأ يعن تتجدد ل ذات اهللا، تعال عن قولم، وهذا  إل ممد بن كر£

الذهب نظي مذهب الجوس. ووجه مضاهاته لذهب الجوس أن طائفة منهم تقول بقدم اجور 

أشخاص  من  شخص  منها  فََحَدَث  فكرة  ر  فَك£ يَزَْدان  أن  حدوثها  سبب  وأن  وحدوث الظلمة، 

الظلمة فأبعده وأقصاه وهو ُهرمز، وجيع الش ينسب إ1ه. وÐذلك الكرامية تزعم أن اهللا تعال 

إذا أراد إحداث مَدث أوجد ف ذاته كفًا ونونًا وÞرادة حادثة، وعن ذلك تصدر سائر الخلوقات 

الباينة �اته» اه. وقال اإلمام أبو الظفر األسفرايين ما نصه:«وما ابتدعوه -أي الكرامية- من 

الضالالت ما لم يتجاس ل إطالقه قبلهم واحد من األمم لعلمهم بافتضاحه هو قولم: بأن 

وسموا  للمسموخت والبصات،  وÞدراكه  وÞرادته  أقوا}  ذاته  ف  تدث  الوادث  مل  معبودهم 

ذلك سمًعا وتبًصا، وÐذلك قالوا: تدث ف ذاته مالقاته للصفحة العليا من العرش، زعموا أن 

هذه أعراض تدث ف ذاته، تعال اهللا عن قولم» اه. 
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فتبي ما أوردناه أن ابن تيمية ليس } سلف إال الكرامية ونوهم، وليس كما يدع أنه يتبع 

السلف الصالح، ومن الصيبة أن يأخذ مثل ابن تيمية بمثل هذه الفضيحة، فمذهبه خليط من 

ام وا1هود والجسمة، نعوذ باهللا من ذلك.  مذهب ابن كر£

وقد أجاب اإلمام الجة األسفرايين ف دحض هذه الفرية بقو}: «هو أن تعلم أن الوادث ال 

 للحوادث لم يل منها، وÞذا لم يل منها كن مَدثًا 
A
يوز حلولا ف ذاته وصفاته ألن ما كن مال

ِحبُّ الفِلَِي﴾ بي£ به أن من حل£ به من 
ُ
مثلها، ولذا قال الليل عليه الصالة والسالم: ﴿Xَ أ

العاk ما يغيه من حال إل حال كن مَدثًا ال يصح أن يكون إلـًها» اه. 

فيكون بهذا ما توسع به ابن تيمية ف كتبه من تويز قيام الوادث به تعال وحلولا فيه خارًجا 

عن معتقد أهل السنة والماعة، أهل الق. 
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اّكصويرات 
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اكاب الرابع 

قوz بالسمية 

أما قو} بالسمية ف حق اهللا تعال فقد ذكر ذلك ف كتابه الوافقة و نصه: «وÐذلك قو} ﴿لَيَْس 

ا﴾ ونو ذلك فإنه ال يدل ل  ِميُع ٱْلَِصُي﴾، وقو} ﴿َهْل َتْعلَُم َلُۥ َسِميًّ ٌءۖ  وَُهَو ٱلسَّ َكِمثْلِهِۦ َشْ

نف الصفات بوجه من الوجوه بل وال ل نف ما يسميه أهل االصطالح جسًما بوجه من الوجوه» 

اه. 

وقال ف النهاج ما نصه: «وقد يراد بالسم ما يشار إ1ه أو ما يُرى أو ما تقوم به الصفات، واهللا 

تعال يُرى ف اآلخرة وتقوم به الصفات ويشي إ1ه اجاس عند ا5خء بأيديهم وقلوبهم ووجوههم 

بهذا  نفيه  قصدت  ا�ي  العن  هذا  قيل }:  العن  هذا  بسم  ليس  أراد بقو}:  فإن  وأعينهم، 

اللفظ معن ثابت بصحيح النقول وصيح العقول، وأنت لم تُقم د1ًال ل نفيه» اه. 

وقال ف كتابه بيان تلبيس الهمية ما نصه: «وليس ف كتاب اهللا وال سنة رسو} وال قول أحد 

 kالعا فنف  أجساًما وأعراًضا،  ليست  صفاته  وأن  ليس بسم،  أنه  وأئمتها  األمة  سلف  من 

اكابتة بالشع والعقل بنف ألفاظ لم ينف معناها شع وال عقل جهل وضالل» اه. 

العزيز  الواحد بن عبد  الفضل عبد  اإلمام أبو  نقله  الديث ما  قلت: ويكف ف تبئة أئمة 

اكغدادي اكميم رئيس النابلة ببغداد وابن رئيسها عن اإلمام أحد بن حنبل قال: «وأنكر 

أحد ل من يقول بالسم وقال: إن األسماء مأخوذة من الشيعة واللغة، وأهل اللغة وضعوا هذا 
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االسم ل ذي طوٍل وعرٍض وَسمٍك وترÐيٍب وصورٍة وتأ1ف واهللا تعال خارج عن ذلك كه، فلم 

يز أن يُسم جسًما لروجه عن معن السمية، ولم يئ ف الشيعة ذلك فبطل» اه، ونقله 

الافظ اكيهق عنه ف مناقب أحد وغُيه. 

األشاعرة  به  قال  ما  هو  الستة  األشياء  هذه  عن  اهللا  تنيهه  من  أحد  به  صح  ا�ي  وهذا 

والاتريدية وهم أهل السنة الوافقون ألحد وغيه من السلف ف أصول العتقد، فليعلم الفاهم 

أن نف السم عن اهللا جاء به السلف، فظهر أن ما ادخه ابن تيمية أن السلف لم يتكموا ف نف 

السم عن اهللا غي صحيٍح، فينبغ استحضار ما قا} أحد فإنه ينفع ف نف تمويه ابن تيمية 

وغيه من يدعون السلفية والديث. 

ف  جاء  ما  باب  ف  والصفات  األسماء  كتاب  ف  يقول  الديث  أهل  رؤوس  من  اكيهق  وهذا 

تَْدُروَن َما َهِذهِ الFِت فَْوقَُكْم» ما نصه: «وا�ي روي ف 
َ
العرش والكرn عقب إيراده حديث: «أ

ءاخر هذا الديث إشارة إل نف الكن عن اهللا تعال، وأن العبد أينما كن ف القرب واكعد من 

اهللا تعال سواء، وأنه الظاهر فيصح إدراكه باألدلة واكاطن فال يصح كونه ف مكن، واستدل  

نَْت اَكاِطنُ 
َ
اِهُر فَلَيَْس فَْوقََك nٌَء، َوأ Fنَْت الظ

َ
بعض أصحابنا ف نف الكن عنه بقول اجب ملسو هيلع هللا ىلص: «أ

فَلَيَْس ُدونََك nٌَء» ، وÞذا لم يكن فوقه nء وال دونه nء لم يكن ف مكن» اه. 

وقال اإلمــــــــام األشعري ف كتـــــــــاب اجوادر: «من اعتقد أن اهللا جـــــسم فهــو غيــر عــارف بربه، وأنه 

كــافر به» اه. 
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وقال الفقيه التكم ابن العلم القرn ف كتابه نم الهتدي ما نصه: «وا�ي يَعبُُد جسًما ل 

عرٍش كبي ويعل جسمه كقب أÆ قبيس سبعة أشبار بشبه كما حك عن هشام الرافð أو 

كًما ءاخر تقشعر منه جلود ا�ين يشون ربهم فقد عبد غي اهللا فهو كفر، وقال إن قسًما من 

بكونه  والتÐيب وقالوا: «عنيت  اكأ1ف  ومنعوا  السمية  أطلقوا  بالهة  باكحي  القائلي 

جسًما وجوده وهؤالء كفروا». ثم قال: «قال اإلمام أبو سعيد التوä ف كتاب غنية القبول ف 

علم األصول: إن قالوا نن نريد بقوجا جسم أنه موجود وال نريد اكأ1ف، قلنا: هذه التسمية ف 

وما  ورود سمع،  غي  من  ذلك  أطلقتم  فِلَم  الستحيل  عن  ُمنبئة  وه  ذكرتم  كما  ليس  اللغة 

الفصل بينكم وبي من يسميه جسًدا ويريد به الوجود وÞن كن يالف مقت< اللغة. قال أبو 

سعيد رحه اهللا: فإن قيل أليس يسم نفًسا؟ قلنا: اتبعنا فيه السمع وهو قو} سبحانه:﴿َتْعلَُم َما 

إمام  اإلمام يعن  قال  يرد السمُع بالسم، وÐذلك  ولم   ﴾ۚ َنْفِسَك  ِف  َما  ْعلَُم 
َ
أ َوَل  َنْفِس  ِف 

الرمي». 
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مزيد نقول من كتب ابن تيمية الجسم بنسبة السمية إل اهللا تعال 

1- ادخؤه الصيح أن وصف اهللا بالسم هو مذهب جاهي اإلسالم، وسلف األمة وأئمتها وسائر 

اللل، وأنه ليس قول النابلة فقط: 

هذا تصيه إذ قال ماطبًا اإلمام الرازي: « وÞن أردت أنهم وصفوه بالصفات البية مثل الوجه 

وا1د وذلك يقتð اكجزئة واكبعيض أو أنهم وصفوه بما يقتð أن يكون جسما والسم 

هذا  بل  للحنابلة بذلك،  اختصاص  ال  فيقال }:  هو جسم،  لم يقولوا:  وÞن  ومتجزئ  متبعض 

مذهب جاهي أهل اإلسالم بل وسائر أهل اللل وسلف األمة وأئمتها » اهـــ. 

تيمية  ابن  نسب  كيف  النصف  القارئ  أيها  انظر  الكم اكاطل!  هذا  من  السالمة  اهللا  نسأل 

القول بأن اهللا جسم إل جاهي أهل اإلسالم، بل وسائر اللل وسلف األمة وأئمتها. فمن من 

سلف األمة قال بذلك إال الجسمة؟ وهل الجسمة هم سلف هذه األمة البارÐة؟ أال فليستح 

من يسم ابن تيمية الجسم شيخ اإلسالم ا�ي ما أبق ف اكجسيم بقية. 

2- ثم ادخؤه أن نف السمية عن اهللا ليس من بديهة الفطرة، بل بمقدمات فيها خفاء وطول، 

وأنه مالف للفطرة الصحيحة، وأن ذلك بزعمه أمر معلوم عند العقالء: 

فقال: «ومعلوم أن كون اكاري ليس جسما ليس هو ما تعرفه الفطرة باكديهة وال بمقدمات 

قريبة من الفطرة وال بمقدمات بينة ف الفطرة بل مقدمات فيها خفاء وطول وليست مقدمات 

بينة وال متفقا ل قبولا بي العقالء » اهــ. 
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3- ثم ادخؤه أن القائلي بأن اهللا جسم حججهم قاطعة ال قادح فيها، وأن أدلة القائلي بنف 

السم عن اهللا ليست قطعية بل واهية متهافية: 

فيقول هذا الجسم: «وطوائف كثيون من أهل الكم يقدحون ف ذلك كه ويقولون بل قامت 

القواطع العقلية ل نقيض هذا الطلوب وأن الوجود القائم بنفسه ال يكون إال جسما وما ال 

يكون جسما ال يكون معدوما ومن العلوم أن هذا أقرب إل الفطرة والعقول من األول» اهــ. 

بأن  جرأٍة  بكل  يصح  فيها  وهو  مذهب الجسمة،  ل  تيمية  ابن  تعليق  ه  العبارة  هذه 

الجسمة أقرب إل العقول والفطرة من مذهب النهي هللا تعال عن ذلك. 

إذن فهو يرجح مذهب القائلي بأن اهللا جسم، وأن اهللا مرÐب من أعضاء وجوارح وÐما ترى 

اعتاف صيح وواضح من ابن تيمية بأن اهللا جسم مرÐب من أعضاء وأدوات. فهل بعد هذا 

شكL أن ابن تيمية عمدة من أعمدة اكجسيم؟! 

4- ثم ادخؤه جواز قول عبارة «اهللا جسم ال كألجسام»، وأنها من كم بعض العلماء وماوكه 

ف  متلف  جسم  تعال  اهللا  أن  مهناها  أن  بدعوى  وترجيحها  عنها  وا5فاع  تأويلها  الفيفة 

صفاته عن سائر األجسام: 

فيقول هذا الجسم ف بيان تلبيس الهمية: «وا�ين قالوا إنه جسم نوخن: 

أحدهما: وهو قول علمائهم إنه جسم ال كألجسام، كما يقال ذات ال ك�وات، وموصوف ال 

كلوصوفات، وقائم بنفسه ال كلقائمات، وnء ال كألشياء، فهؤالء يقولون هو ف حقيقته ليس 
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ماثًال لغيه بوجه من الوجوه، لكن هذا إثبات أن } قدًرا يتمي به، كما إذا قلنا موصوف، فهو 

قائم  أنه  بأنه جسم،  نعن  ولذا يقولون:  ك موجود،  لوازم  من  وهذا  يتمي بها،  حقيقة  إثبات 

بنفسه، ونو ذلك مع قولم: إنه ذو األبعاد اكالثة، ألنهم يقولون: ال يعقل موجود قائم بنفسه 

إال هكذا…إلخ» اهـــ. 

ثم يقول: «وأما إن أراد بلفظ «األجزاء واألبعاض» ما يريده التكمون بلفظ السم والتÐيب -

وهو ا�ي أراده- فإن السم ك جسم عندهم } أبعاض وأجزاء: إما بالفعل ل قول من يثبت 

الوهر الفرد، وÞما باإلمكن ل قول من ينفيه»،… «فإن أردت هذا العن فال ريب أن النابلة 

هم من مثبتة الصفات»،… «وأما وصفه بالد واجهاية، ا�ي تقول أنت أنه معن السم، فهم 

السلف  عن  النقول  هو  كما  يثبت ذلك،  من  منهم  ثالثة أقوال:  ل  اإلثبات  أهل  كسائر  فيه 

واألئمة. ومنهم من نف ذلك. ومنهم من ال يتعرض } بنف وال إثبات» اهــــ.  

5- ثم ادخئه أن اليال والوهم اليتصور موجوًدا إال متحًيا أو قائًما بمتحي وهو السم وصفاته، 

ويعل هذا قوًال راجًحا، ثم يقرره معتمًدا ل إثبات العقائد بالوهم واليال: 

فقال: «بل هذا "القول" ا�ي اتفق عليه العقالء من أهل اإلثبات واجف اتفقوا ل أن الوهم 

حق  وهذا  قالوا  الثبتة  ثم  وصفاته  السم  وهو  قائما  أو  متحيا  إال  موجودا  يتصور  ال  واليال 

معلوم أيضا باألدلة العقلية والشعية بل بالضورة وقالت اجفاة إنه قد يعلم بنوع من دقيق 

اجظر أن هذا باطل فالفريقان اتفقوا ل أن الوهم واليال يقبل قول الثبتة ا�ين ذكرت أنهم 

يصفونه باألجزاء واألبعاض وتسميهم الجسمة فهو يقبل مذهبهم ال نقيضه ف ا�ات» اهـــــ. 
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وا =بزعمه= من نف السم عن اهللا:  6-ثم ادخئه أنه لم يذم£ أحٌد من السلف الجسمة، بل ذمُّ

فقال ف رّده ل اإلمام الرازي: «ولم يذم أحٌد من السلف أحًدا بأنه مسم، وال ذم الجسمة، 

وÞنما ذموا الهمية اجفاة �لك» اهـــــ. 

الفضوح  اكّي  والتوير  الطي  االفتاء  هذا  من  تعال  به  ونعوذ  إال باهللا،  قوة  وال  حول  فال 

للحقائق.  

7- ثم ادخؤه أنه ليس ف وصف اهللا بالسم ارتكاب أي مذور، وأن نف معن السم عن اهللا 

لم يرد ف شع وال عقل، وأنه جهٌل وضالل: 

اهللا وصفاته)،  إل  والسمية  السم  نسبة  ف  أي  ذلك (  ف  مذور  هذا الجسم: «…أي  فقال 

وليس ف كتاب اهللا وال سنة رسو} وال قول أحد من سلف األمة وأئمتها، أنه ليس بسم، وأن 

ينف  لم  ألفاظ  بنف  بالشع والعقل؛  اكابتة   kالعا فنف  أجساًما وأعراًضا؟  ليست  صفاته 

معناها شع وال عقل، جهل وضالل» اهـــ. 

واجتيجة: ابن تيمية الراk رأٌس ف اكجسيم ظاهًرا وباطنًا.  

فهل بعد ذلك شكL ف أن£ ابن تيمية مسٌم حk اجخاع؟! 

8- ثم ادخؤه أن اهللا هو السم القديم!!! وأنه ال جسم موصوف بالقدم إال اهللا، تعال عن ذلك: 

فقال ف بيان تلبيس الهمية: «…فكيف والثبت للجهة يقول ما يقال ف: الوجه اكامن: وهو أن 

بقدم  القول  إذ  بعض األجسام؛  بقدم  يقال  أن  ا5هرية  حجة  من  به  ألزمتن  ما  لية  يقول: 
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األجسام جيعها لم يقل به خقل. والقول بلق السموات واألرض لم تدّل هذه الجة ل نفيه، 

وÞنما دل£ت -إن دل£ت- ل قدم ما هو جسم أو مستلزم لسم، وهذا ما يمكنن التامه، فإنه من 

العلوم أن طوائف كثية من السلمي وسائر أهل اللل ال يقولون بدوث ك جسم؛ إذ السم 

عندهم هو القائم بنفسه أو الوجود أو الوصوف، فالقول بدوث ذلك يستلزم القول بدوث ك 

موجود وموصوف وقائم بنفسه، وذلك يستلزم بأن اهللا تعال مدث» اهــــ. 

ا  Aإذن فاهللا جل وعال هو السم القديم ف مذهب ابن تيمية الجسم، تعال اهللا عن قو} علو

كبًيا. 

ا�ي  العن  ف  يدخل  ما  ك  بدوث  القول  أن  نبي  نن  لناظريهم  يقولون  ثم قال: «وهؤالء 

تسمونه جسما يستلزم حدث اكاري تعال ونبي أن قولكم أن اهللا تعال ليس بسم يستلزم 

حدوث اكاري أكث ما تبينون أن القول بثبوته يستلزم حدوث اكاري،…، بل ا�ي نطق به 

وأما  به  أقول  الحدثات  وحدوث  الخلوقات  خلق  من  السلمون  عليه  واتفق  والسنة  الكتاب 

الكتاب  أن  العلوم  فمن  مدثة  كها  األجسام  يقال   kح بسم  ليس  أو  جسما  اكاري  كون 

والسنة واإلجاع لم تنطق بأن األجسام كها مدثة وأن اهللا ليس بسم وال قال ذلك إمام من 

أئمة السلمي فليس ف ترك لذا القول خروج عن الفطرة وال عن الشيعة»!!! ثم يوغل ف 

مستنقع الضالل واكجسيم ويثبت فيه رجله فيقول: «الوجه اكاسع هذه العارضة تؤÐد مذهب 

وتقوية وتكون حجة ثانية ل ل صحة قوä فإن احتججت ع بأن اهللا تعال مباين للعالم 

بقول  معارض  هذا  فقلتم   { مايثا  أو  لآلخر  مباينا  أحدهما  يكون  أن  إما  الوجودين  بأن 

الفيلسوف إن الوجودين إما أن يكون أحدهما متقدما ل العالم أو مقارنا } وذلك يستلزم 
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الت  الجة  هذه  كنت  إذا  فأقول  األجسام  بعض  بقدم  للقول  الستلزم  الزمان  بقدم  القول 

أن  أمكن  جسما  تعي  أن  غي  من  قديمة  األجسام  بعض  لكون  مستلزمة  بها  خرضتموي 

يكون ذلك ا�ي يعنونه بأنه السم القديم هو اهللا سبحانه وتعال كما يقو} الثبتون» اهـــ. 

أساطي  من  عمدة  انه  شٍكّ  أد+  لٍبّ  �ي  تيمية  ابن  أبق  هل  اهللا أكب:  اهللا أكب،  اهللا أكب، 

التشبيه واكجسيم؟! 

ثم تصحيحه -ف نهاية َشْغبه الطويل- القول بأن اهللا -تعال- جسم، وأنه جسم موجود ف جهة: 

فقال ف بيان اكلبيس: «وأن ذلك هو مالزم لقوجا إنه موصوف وقائم بنفسه ونو ذلك». 

ثم قال: «فتكون هذه الجة الت خرضتم بها د1ال ل أن اهللا تعال جسم بالعن ا�ي ذكرتموه 

ا�ي نقول إنه مالزم لكونه موصوفا وقائما بنفسه وÞن نازعتم ف الالزمة» اهـــ. 

ثم قال ف الرد ل أساس اكقديس: «الوجه العاش إذا كنت إحدى هاتي القدمتي الضورتي 

تستلزم أنه مباين للعالم واألخرى تستلزم أنه جسم فقد ثبت بموجب هاتي القدمتي صحة 

قول القائلي بالهة وقول القائلي بأنه جسم وÐونه جسما يستلزم القول بالهة كما توافقون 

عليه وقول القائلي بالهة يستلزم أيضا القول بالسم كما تقولون أنتم» اهــــ. 

فهذا نص من أصح اجصوص ل إثبات ابن تيمية السم هللا تعال، وأنه تعال جسم ف جهة 

ا كبًيا.  Aمن جهات الست، تعال اهللا عن قو} وقول سائر الجسمة علو
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اّكصويرات 
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الزيد من حلقات مسلسل « اكجسيم الراk » بي ابن تيمية وأسالفه الجسمة: 

ل  يوز  ما  سبحانه  اهللا  ل  ُيّوُز  فهو  مستنقع اكجسيم،  ف  القدم  راسخ  تيمية  ابن  وألّن 

األجسام من ترÐيب وتبعُّض، ومّس للمخلوقات، و} ف ذلك عبارات واضحة صية ال تُْدفع، 

فمن ذلك: 

سلف  وÞجاع  التواتر  بالشع  ثبت  العرش  فوق  تلبيس الهمية»: «…كونه  ف «بيان  قو}   -1

األمة مع داللة العقل ضورة ونظًرا أنه خارج العالم فال يلو مع ذلك إما أن يلزم أن يكون 

ا أو مباينًا أو ال يلزم فإن لزم أحدهما كن ذلك الزًما للحق والزُم الق حق وليس ف  Aماس

ماسته للعرش ونوه مذور كما ف ماسته لك ملوق من اججاسات والشياطي وغي ذلك فإن 

تنيهه عن ذلك إنما أثبتناه لوجوب بُعِد األشياء عنه ولكونها ملعونة مطرودة لم نثبته الستحالة 

الماسة عليه،…،  

كما روي ف مس ءادم وغيه»!!! 

فف عقيدة ابن تيمية الجسم يوز ل اهللا عقًال أن يمس اججاسات والشياطي، وأنه ليس 

بمحذور، وينسب ذلك إل جهور السلف واهل الديث. وبعد هذا يصون ل تسميته بــــــ «شيخ 

الم!!!  اإلسالم»؟! فعل ا5نيا = لعمري= الس£

2- ابن تيمية الجسم ُفّقر ابن حامد وهو احُد أسالفِه من الجسمة بأّن اهللا سبحانه وتعال قد 

اقتب من سيدنا داود عليه السالم حk مس£ بعضه!! 
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يروي ابن تيمية ف كتابه بيان تلبيس الهمية األثر الوضوع اكال: «إذا نظر داود إل خطيئته 

 هاربا فيناديه اهللا عّز وجّل يا داود أدن من فال يزال يدنيه حk يمّس بعضه». ثم قال ابن 
ّ
و°

حامد: «وقد روي أشدُّ من هذا عن ماهد»!!! وابن تيمية الجسم موافق } ف جيع ما نقله عنه! 

وال غرو، أو ليس ابم حامد هذا أحد أئمته ف اكجسيم والتشبيه؟!! 

3- ابن تيمية الجسم يوافق ابن سعيد ا5ارم الجسم ل زعمه بأّن اهللا ممول من الالئكة 

حلة العرش!!! 

يذكر ابن تيمية ف كتابه بيان تلبيس الهمية كم ا5ارم الجسم، وهو قو}: «وال حلة العرش 

حلوه بقوتهم، وال استقلوا بعرشه، ولكنه حلوه بقدرته!!!». 

ا بيث إنه - A4- ابن تيمية الجسم يوافق ا5ارم ف اعتقاد أّن اهللا سبحانه } وزن ثقيل جد

بزعمه- صار ثقيًال ل حلة العرش حk أتعبهم وأرهقهم، حk ضعفوا عن حله، واستسلموا 

�لك!!! 

ا  وموافًقا- نص£ الكم اآلÃ لتارم الجسم: «وقد بلغنا أنهم حي  Aيذكر ابن تيمية ف… -مّقر

 kبهم، حÐحلوا العرش وفوقه البار ف عزته وبهائه ضعفوا عن حله واستكنوا، وَجثَْوا ل ر

لُّقنوا: ال حول وال قوة إال باهللا، فاستقلوا به بقدرة اهللا وÞرادته»!!! 

5- ابن تيمية يقّر أن السموات السبع تئّط من ثقل اهللا سبحانه عليهّن!!! 
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ينقل ابن تيمية ف نفس الكتاب أثًرا تالًفا رواه ا5ارم الجسم جتء فيه: «…ثم رفع العرش 

فاستوى عليه، فما ف السموات سماء إال لا أطيط كأطيط الرحل العال ف أول ما يرتل من ثقل 

البار فوقهّن»!! ثم يعلق ابن تيمية ل ذلك بقو}: «وهذا األثر وÞن كن هو رواية كعب، فيحتمل 

اه عن الصحابة!!!…، فهؤالء األئمة  أن يكون من علوم أهل الكتاب، ويتمل أن يكون ما تلق£

الذكورة ف إسناده هم من أجل األئمة، وقد حّدثوا به هم وغيهم، ولم ينكروا ما فيه من قو} 

(من ثقل البار فوقهّن) فلو كن هذا القول منكًرا ف دين اإلسالم عندهم لم يدثوا به ل هذا 

الوجه»!!! 

ومن هنا -أ$ القارئ الكريم- تعلم وتبص أّن ما يّدث به ابن تيمية ويرويه من تلك اآلثار 

الواهية والوضوعة هو ل وجٍه يبي موافقته وÞقراره لظاهرها، كما ف األثر اكال ا�ي رواه 

عقب تصيه السابق مباشة، وجاء فيه: «إن الرحَمٰن سبحانه 1ثقل ل حلة العرش من أول 

اجهار إذا قام الشÐون، حk إذا قام السبحون خفذف عن حله العرش»!!!  سبحانك ر/، ما 

ذاك إال بهتان عظيم وافتاء مبي. 

6- ابن تيمية الجسم يوافق ا5ارم الجسم ف تويزه استقرار اهللا سبحانه ل ظهر بعوضة!!! 

ا كم ا5رم ا�ي فيه: «ولو قد شاء -« أي اهللا »- الستقر ل ظهر  Aنقل ابن تيمية موافًقا ومقر

بعوضة، فاستقلّت به بقدرته ولطف ربوبيته، فكيف ل عرش عظيم »!!! 
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اّكصويرات 
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بيان أن اإلجاع قائم ل تكفي الجسم والهوي 

وقد نقل جهرة من األعالم اإلجاع ل تكفي الجسم والهوي، وهذا اككفي لثبت الهة 
هللا تعال واضح، ألن معتقد الهة ال يمكنه إال أن يعتقد اكحي والسمية، وÞن قال غي ذلك 

فهو قول متناقض، ومن نقل ذلك: 

 Æقال الشيخ ابن حجر اليتم: «واعلم أن القراف وغيه حكوا عن الشافع ومالك وأحد وأ
أي  حقيقون بذلك»  وهم  بالهة واكجسيم،  القائلي  بكفر  القول  عنهم  اهللا  ر!  حنيفة 

جديرون بالكم عليهم بالكفر. 

ونقل السيوà هذا العن فقال: «قاعدة: قال الشافع: ال يكفر أحد من أهل القبلة، واستثن 
من ذلك الجسم ، ومنكر علم الزئيات، وقال بعضهم: البتدعة أقسام: 

األول: ما نكفره قطعا، كقاذف خئشة ر! اهللا عنها، ومنكر علم الزئيات، وحش األجساد، 
والجسمة ، والقائل بقدم العالم» اه. 

انظر إل قو}: «ما نكفره قطعا» ثم عد الجسمة فيهم. 

ثم ها هو األصوä أبو جعفر الطحاوي الولود سنة 227ه ف عقيدته الشهورة والت ارتضاها 
السلمون ودرسوها ف معاهدهم وجامعاتهم، والت ذكر أنها عقيدة أهل السنة والماعة حيث 
قال فيها: «تعال (اهللا) عن الدود والغايات واألرíن واألعضاء واألدوات، وال تويه الهات 

الست كسائر البتدخت» اه. 
ثم أوضح أن التحي ف الهة مشبه لسائر البتدخت أي الخلوقات، و» نفس الت يقول: «ومن 

وصف اهللا بمعن من معاk البش فقد كفر» اه. 

وباجظر إل أنه قال ف أول هذه الرسالة: إنها عقيدة أهل السنة والماعة، ثم بي تكفي من 
القائل  تكفي  ل  السنة  أهل  إجاع  ينقل  أنه  يتبي  اللق  صفات  من  بصفة  اهللا  وصف 

بالسمية والهة ف حق اهللا. 
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قال الافظ اكيهق ف شعب اإليمان ناقال عن الليم: «وأما الباءة من التشبيه بإثبات أنه 
صفات  ببعض  وعز  جل  اكارئ  فوصفوا  الق  عن  زاغوا  قوما  فألن  وال عرض،  بوهر  ليس 
الحدثي، فمنهم من قال: إنه جوهر. ومنهم من قال: إنه جسم. ومنهم من أجاز أن يكون ل 
العرش قاعدا كما يكون اللك ل سيره، وó ذلك ف وجوب اسم الكفر لقائله ككعطيل 
والتشيك، فإذا أثبت الثبت أنه ليس كمثله nء. وجاع ذلك أنه ليس بوهر وال عرض فقد 
انتف التشبيه، ألنه لو كن جوهرا أو عرضا لاز عليه ما يوز ل سائر الواهر واألعراض، وÞذا 
لم يكن جوهرا وال عرضا لم يز عليه ما يوز ل الواهر من حيث إنها جواهر ككأ1ف، 
واكجسيم وشغل األمكنة والرÐة والسكون، وال ما يوز ل األعراض من حيث إنها أعراض 

كلدوث، وعدم اكقاء» اه. 

وقال القا! عبد الق بن عطية اإلشبيل: «العل يراد به علو القدر والنلة ال علو الكن ألن 
اهللا منه عن اكحي، وحك الطبي عن قوم أنهم قالوا هو العل عن خلقه بارتفاع مكنه عن 
صفة  ه  وÐذا «العظيم»  ال يك،  أن  الوجه  وíن  مسمي ،  جهلة  قول  وهذا  أماكن خلقه، 

بمعن عظم القدر والطر ال ل معن عظم األجرام» اه. 

وال فرق بي ا�ي يقول: اهللا جسم، ويسكت وبي من يقول: اهللا جسم كألجسام، أو اهللا جسم 
ال كألجسام، أليس قال اهللا جسم؟ أليس الوصف بالسم من صفات الخلوقات من بش وجن 

ومالئكة وحجر وجبل وهواء وروح وريح ونار ونور وغي ذلك؟ 

وقال الفخر الرازي: «بل األقرب أن الجسمة كفار ألنهم اعتقدوا أن ك ما ال يكون متحيا 
وال ف جهة فليس بموجود، ونن نعتقد أن ك متحي فهو مدث وخالقه موجود ليس بمتحي 

وال ف جهة، فالجسمة نفوا ذات الnء ا�ي هو اإل} فيلزمهم الكفر» اه. 

باالستواء  تعال   { الوصف  أن  اكغدادي الالك: «واعلم  الوهاب  عبد  ممد  أبو  القا!  وقال 
إتباع للنص، وتسليم للشع، وتصديق لا وصف نفسه تعال به، وال يوز أن يثبت } كيفية، 
ألن الشع لم يرد بذلك، وال أخب اجب عليه السالم فيه بnء، وال سأكه الصحابة عنه، وألن 
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ذلك يرجع إل اكنقل واكحول وÞشغال الي واالفتقار ال األماكن، وذلك يؤول إل اكجسم، 
وÞل قدم األجسام، وهذا كفر عند كفة أهل اإلسالم ، وقد أجل مالك رحه اهللا الواب عن 
مهول،  غي  منه  االستواء  فقال:  استوى؟  كيف  استوى،  العرش  الرحَمُٰن ل  من سأ}:  سؤال 

والكيف منه غي معقول، والسؤال عن هذا بدعة، ثم أمر بإخراج السائل» اه.  

﴾ هو قول  ٰ َعيِْنٓ َVَ وقال ابن اللقن ف شح الامع الصحيح: «ما ذكره ف تفسي: ﴿َوِلُْصَنَع

قتادة، وهو معروف ف اللغة يقال: صنعت الفرس وصنعته إذا أحسنت القيام عليه، واستدال} 
من هذه اآلية والديث ل أن هللا تعال (صفة) سماها (عينا) ليست هو وال غيه، وليست 
عن  تعال  جوارح وأعضاء  ذو  استحالة وصفه بأنه  ل  ا15ل  لقيام  العقولة بيننا،  كلوارح 
ذلك، خالفا لا تقو} الجسمة من أنه تعال جسم ال كألجسام، واستدلوا ل ذلك بهذه، كما 
ف  والرولة  والZء  باإلتيان  جفسه  ووصفه  لعن الوجه، وا1دين.  التضمنة  باآليات  استدلوا 
حديث الرسول ، وذلك كه باطل وÐفر من متأو}، لقيام ا15ل ل تساوي األجسام ف دالئل 
الدث القائم بها واستحالة كونه من جنس الحدثات، إذ الحدث إنما كن مدثا من حيث 

متعلق هو متعلق بمحدث أحدثه، وجعله بالوجود أو° منه بالعدم» اه. 

وقد قال مال ع القاري ف أثناء كمه ل مذهب العلماء ف التشابهات ما نصه: «بكالمه -
أي اجووي- وبكالم الشيخ الرباk أÆ إسحاق الشيازي وÞمام الرمي والغزال وغيهم من 
أئمتنا وغيهم يعلم أن الذهبي متفقان ل صف تلك الظواهر، كلZء والصورة والشخص 
والرجل والقدم وا1د والوجه والغضب والرحة واالستواء ل العرش والكون ف السماء وغي 
يكم  أشياء  تستلزم  اكطالن  قطعية  ماالت  من  عليه  يلزم  لا  يفهمه ظاهرها،  ما  ذلك 

بكفرها باإلجاع، فاضطر ذلك جيع اللف والسلف إل صف اللفظ عن ظاهره» اه. 

وضبط هذه السئلة الشيخ ممد بن أحد ميارة الالك الفاn، فقال: «وأما القسم اكاk وهو 
االعتقاد، فينقسم قسمي: 

مطابق ف نفس األمر: ويسم االعتقاد الصحيح، كعتقاد خمة الؤمني القتين. 
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ل  أجعوا  فالفاسد  كعتقاد الكفرين،  الرÐب  والهل  االعتقاد الفاسد،  ويسم  وغي مطابق: 
كفر صاحبه، وأنه آثم غي معذور مت ف اجار، اجتهد أو قت، وال يعتد بالف من خالف ف 

ذلك من البتدعة» اه.  
يلخص هذا كه ما قا} الشيخ تق ا5ين الصن رحه اهللا، ونصه: «الكيف من صفات الدث، 
وó ما كن من صفات الدث فاهللا عز وجل منه عنه، فإثباته } سبحانه كفر مقق عند جيع 

أهل السنة والماعة» اه. 

حكم  أن  اعلم  ابن الاجب:  عقيدة  شح  ف  السبك  مرت< الزبيدي: «وقال  ممد  وقال 
الواهر واألعراض كها الدوث، فإًذا العالم كه حادث. ول هذا إجاع السلمي بل ك اللل، 

ومن خالف ف ذلك فهو كفر لخالفته اإلجاع القطع» اهـــــ. 

 ْ ْسَمآُء ٱْلُْسَنٰ فَاْدُعوهُ بَِها ۖ َوَذُروا
َ
ِ ٱْل َّHِوقال النسف ف تفسيه الشهور عند تفسي ءاية: ﴿َو

بالسم  اهللا  تسمية  اإللاد  ومن  َيْعَملُوَن﴾   ْ َكنُوا َما  َسُيْجَزْوَن   ۚ ئِهِۦ  ْسَمٰ
َ
أ ِفٓ  يُلِْحُدوَن  ِيَن  ٱلَّ

والوهر والعقل والعلة» اه. 

بوصفه  «وخرج  سنة 1072ه  والتو\  بميارة  الشهي  الالك   nالفا أحد  بن  ممد  الشيخ  قال 
بالطابق الزُم غُي الطابق ويسم االعتقاد الفاسد والهل الرÐب كعتقاد الكفرين اكجسيم 
أو اكثليث أو نو ذلك واإلجاع ل كفر صاحبه أيًضا، وأنه ءاثٌم غُي معذور مٌت ف اجار 

. قال ف شح الكبى: وال يُعتدُّ بالف من خالف ف ذلك من البتدعة» اه. 
ّ
اجتهد أو قت

 وهذه نقول عن العلماء ف بيان كفر من يعتقد أن اهللا يسكن السماء أو يتحي£ فوق العرش 
أو ف غي ذلك من األماكن، كأكيد ما نبهنا عليه من أمر اإلجاع ل هذه السألة، وÞنما 
خصصناها بمزيد من العناية واجقول ألن بعض اجاس يتهاون فيها ما ال يتهاون ف تكفي 

الجسم. 

1 – قال اإلمام الجتهد أبو حنيفة ر! اهللا عنه ف كتابه الفقه األبسط ما نصه: «من قال ال 
أعرف ر/ ف السماء أو ف األرض فقد كفر، وÐذا من قال إنه ل العرش، وال أدري العرش 

أف السماء أو ف األرض» اه. 
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2 – ووافقه ل ذلك الشيخ العّز بن عبد السالم ف كتابه حّل الرموز فقال ما نصه: «ألن هذا 
القول يوهم أن للحق مكنًا، ومن توهم أن للحق مكنًا فهو ُمَشّبه» اه. 

3 – وارتضاه الشيخ مال ع القاري النف وقال ما نصه: «وال شك أن ابن عبد السالم من أجّل 
العلماء وأوثقهم، فيجب االعتماد ل نقله» اه. 

4 – وحك القا! حسي عن نص الشافع أنه قال: «وهذا منتظم من كفره ممع عليه، ومن 
كفرناه من أهل القبلة، كلقائلي بلق القرآن، وبأنه ال يعلم العدومات قبل وجودها، ومن ال 

يؤمن بالقدر، وÐذا من يعتقد أن اهللا جالس ل العرش »اه. 

5 – وقال أبو القاسم القشيي ف رساكه القشيية ما نصه: «سمعُت اإلمام أبا بكر بن فورك 
رحه اهللا تعال يقول: سمعُت أبا عثمان الغر/ يقول: كنُت أعتقُد شيئًا من حديث الهة، فلما 
قِدمُت بغداد زال ذلك عن قلب، فكتبُت إل أصحابنا بمكة: إk أسلمُت اآلن إسالًما جديًدا» 

اه. 

6 – وقال أبو منصور اكغدادي: «إن أصحابنا أكفروا أهل اكدع ف صفات اكارئ عز وجل 
بإجاع األمة ل إكفار من أنكر اجبوات أو شك ف عقائد األنبياء، فما كن شكه ف صفة من 
صفات بعض اجاس يورثه الكفر فشكه ف صفة الزمة هللا تعال أو جهله بها أو° بأن يوجب 

تكفيه»اه. 
7 – وقال رحه اهللا تعال: «وأما جسمية خراسان من الكرامية فتكفيهم واجب لقولم إن اهللا 

تعال } حد ونهاية من جهة السفل ومنها يماس عرشه» اه. 

8 – أبو حامد الغزال يقول: «فعل العام أن يتحقق قطعا ويقينا أن الرسول ملسو هيلع هللا ىلص لم يرد بذلك 
جسما هو عضو مرÐب من لم ودم وعظم، وأن ذلك ف حق اهللا تعال مال وهو عنه مقدس، 
فإن خطر ببا} أن اهللا جسم مرÐب من أعضاء فهو خبد صنم، فإن ك جسم فهو ملوق، وعبادة 
عبد  فمن  ألنه جسم،  ملوقا  وíن  ألنه ملوق،  كفرا  كنت  الصنم  وعبادة  الخلوق كفر، 

جسما فهو كفر بإجاع األمة السلف منهم واللف » اه.  
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9 – وقال األسفرايين أبو الظفر: «وأما الشامية فإنهم أفصحوا عن التشبيه بما هو كفر مض 
باتفاق جيع السلمي ، وهم األصل ف التشبيه، وÞنما أخذوا تشبيههم من ا1هود حي نسبوا إ1ه 
الو5، وقالوا: عزير ابن اهللا، وأثبتوا } الكن والد واجهاية والZء وا�هاب، تعال اهللا عن ذلك 

علوا كبيا» اه. 

10 – وقال لسان التكمي أبو العي ميمون بن ممد النسف النف ما نصه: «واهللا تعال نف 
ا لذا اجص الحكم  Aالماثلة بي ذاته وبي غيه من األشياء، فيكون القول بإثبات الكن } رد
ٌءۖ ﴾ ا�ي ال احتمال فيه لوَْجٍه ما سوى ظاهره، ورادُّ اجص  – أي قو} تعال: ﴿لَيَْس َكِمثْلِهِۦ َشْ

كفر ، عصمنا اهللا عن ذلك» اه. 

َيْم النف ما نصه: «ويكفر بإثبات الكن هللا تعال، 
ُ
11 – وقال الشيخ زين ا5ين الشهي بابن ن

فإن قال: اهللا ف السماء، فإن قصد حكية ما جاء ف ظاهر األخبار ال يكفر، وÞن أراد الكن 
كفر» اه. 

12 – وقال الشيخ مال ع القاري النف ما نصه: «فمن أظلم من كذب ل اهللا، أو ادع ادخءً 
معينًا مشتمًال ل إثبات الكن واليئة والهة من مقابلة وثبوت مسافة وأمثال تلك الالة، 

فيصي كفًرا ال مالة» اه.  
13 – وقال: «من اعتقد أن اهللا ال يعلم األشياء قبل وقوعها فهو كفر، وÞن ُعّد قائله من أهل 
اكدعة، وÐذا من قال: بأنه سبحانه جسم و} مكن ويمّر عليه زمان ونو ذلك كفر، حيث لم 

تثبت } حقيقة اإليمان» اه. 

14 – وقال أيًضا ما نصه: «بل قال جع منهم -أي من السلف- ومن اللف إن معتقد الهة كفر 
كما صح به العراق، وقال: إنه قول ألÆ حنيفة ومالك والشافع واألشعري واكاقالk» اه. 

15 – وقال الشيخ العالمة كمال ا5ين اَكيا! النف ف شح كم اإلمام أÆ حنيفة ما نصه: 
«فقال -أي أبو حنيفة- (فمن قال: ال أعرف ر/ أف السماء أم ف األرض فهو كفر) لكونه قائال 
باختصاص اكارئ بهة وحّي وó ما هو متص بالهة والي فإنه متاج مَدث بالضورة، فهو 
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قول باجقص الصيح ف حقه تعال (كذا من قال إنه ل العرش وال أدري العرش أف السماء أم 
ف األرض) الستلزامه القول باختصاصه تعال بالهة والي واجقص الصيح ف شأنه سيما ف 
القول بالكون ف األرض ونف العلّو عنه تعال بل نف ذات اإل} النه عن اكحي ومشابهة 

األشياء. وفيه إشارات: 
األو°: أن القائل بالسمية والهة ُمنِكر وجود موجود سوى األشياء الت يمكن اإلشارة إ1ها 
ا، فمنهم منكرون �ات اإل} النه عن ذلك، فلزمهم الكفر ال مالة. و1Þه أشار بالكم  Aحس

بالكفر. 
اكانية: إكفار من أطلق التشبيه واكحي، و1Þه أشار بالكم الذكور لن أطلقه، واختاره اإلمام 
األشعري فقال ف اجوادر: من اعتقد أن اهللا جسم فهو غي خرف بربه وÞنه كفر به، كما ف 

شح اإلرشاد ألÆ قاسم األنصاري» اه. 

16 – قال الشيخ عبد الغن اجابلn النف ما نصه: «وأما أقسام الكفر فه بسب الشع 
وأما  واككذيب…  الكفر إ1ها، وه: التشبيه، واكعطيل،  أنواع  جيع  ترجع  أقسام  ثالثة 
التشبيه: فهو االعتقاد بأن اهللا تعال يشبه شيئًا من خلقه، ك�ين يعتقدون أن اهللا تعال جسمٌ 
فوق العرش، أو يعتقدون أن } يَدين بمعن الارحتي، وأن } الصورة الفالنية أو ل الكيفية 
الفالنية، أو أنه نور يتصوره العقل، أو أنه ف السماء، أو ف جهة من الهات الست، أو أنه ف 
مكن من األماكن، أو ف جيع األماكن، أو أنه مأل السموات واألرض، أو أن£ } اللول ف 
nء من األشياء، أو ف جيع األشياء، أو أنه متحد بnء من األشياء، أو ف جيع األشياء، أو أن 
الهل  وسببه  باهللا تعال،  والعياذ  صيح  كفر  ذلك  وجيع  شيئًا منها.  أو  منحل£ٌة منه،  األشياء 

بمعرفة األمر ل ما هو عليه»اه. 

17 – وقال الشيخ ممد بن أحد عليش الالك عند ِذكر ما يوقع ف الكفر والعياذ باهللا ما 
نصه: «وíعتقاد جسمية اهللا وتّيه، فإنه يستلزم حدوثه واحتياجه لحِدث» اه. 

 Zالقاوق ممد  الحاسن  أبو  الفقيه  الحدث  العالمة  الشيخ  أيًضا  الكم  هذا  وذكر   –  18
الطرابلn النف ف كتابه االعتماد ف االعتقاد فقد قال: «ومن قال ال أعرُِف اهللا ف السماء هو 

أم ف األرض كَفر – ألنه جعل أحَدهما } مكنًا -» اه. 
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19 – و» كتاب الفتاوى الندية لماعة من علماء الند ما نصه: «يكفر بإثبات الكن هللا 
تعال. ولو قال: اهللا تعال ف السماء، فإن قصد به حكية ما جاء فيه ظاهر األخبار ال يكفر، وÞن 

أراد به الكن يكفر» اه. 

20 – وقال تق ا5ين الصن: «إال أن اجووي جزم ف صفة الصالة من شح الهذب بتكفي 
صيح  مالفة  فيه  إذ  ميد عنه،  ال  ا�ي  الصواب  وهو  ا5ين الصن):  قلت (تق  الجسمة، 
ٌء ۖ وَُهوَ  ﴿لَيَْس َكِمثْلِهِۦ َشْ من  مالفة  ل  أجرأهم  ما  الجسمة والعطلة،  اهللا  قاتل  القرآن ، 

ِميُع ٱْلَِصُي ﴾، و» هذه اآلية رد ل الفرقتي»اه.  ٱلسَّ

بعض  ما نصه: «سألن  الصي  السبك  خطاب  أحد  بن  ممد  بن  ممود  الشيخ  وقال   –  21
الراغبي ف معرفة عقائد ا5ين والوقوف ل مذهب السلف واللف ف التشابه من اآليات 
واألحاديث بما نصه: ما قول السادة العلماء حفظهم اهللا تعال فيمن يعتقد أن اهللا عز وجل } 
جهة، وأنه جالس ل العرش ف مكن مصوص، ويقول: ذلك هو عقيدة السلف، ويمل اجاس 
ل أن يعتقدوا هذا االعتقاد، ويقول لم: من لم يعتقد ذلك يكون كفًرا مستدال بقو} تعال: 
أهذا االعتقاد  َمآءِ﴾،  ِف ٱلسَّ مَّن  ِمنُتم 

َ
﴿َءأ عز وجل:  وقو}  ٱْسَتَوٰى﴾ ،  ٱلَْعرِْش   َVَ ﴿ٱلرَّْحَمُٰن 

صحيح أم باطل؟ ول كونه باطال أيكفر ذلك القائل باعتقاده الذكور ويبطل ك عمله من 
صالة وصيام وغي ذلك من األعمال ا5ينية وتبي منه زوجه، وÞن مات ل هذه الالة قبل أن 
يتوب ال يغسل وال يصل عليه وال يدفن ف مقابر السلمي، وهل من صّدقه ف ذلك االعتقاد 
يكون كفًرا مثله؟ فأجبت بعون اهللا تعال، فقلت: بسم اهللا الرحَمٰن  الرحيم المد هللا الادي 
إل الصواب، والصالة والسالم ل من أوت الكمة وفصل الطاب، ول ءا} وأصحابه ا�ين 
هداهم اهللا ورزقهم اكوفيق والسداد. أما بعد: فالكم أن هذا االعتقاد باطل ومعتقده كفر 
ومالفته  تعال  اهللا  قَِدم  ذلك  ل  العقل  وا15ل  السلمي ،  علماء  من  به  يعتد  من  بإجاع 
ٌءۖ﴾ ، فك من اعتقد أنه تعال حّل ف مكن أو  للحوادث، واجقل قو} تعال: ﴿لَيَْس َكِمثْلِهِۦ َشْ

اتصل به أو بnء من الوادث كلعرش أو الكرn أو السماء أو األرض أو غي ذلك فهو كفر 
قطًعا ، ويبطل جيع عمله من صالة وصيام وحج وغي ذلك، وتبي منه زوجه، ووجب عليه أن 
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يتوب فوًرا، وÞذا مات ل هذا االعتقاد والعياذ باهللا تعال ال يغسل وال يصل عليه وال يدفن ف 
قه ف اعتقاده أخذنا اهللا تعال من شور أنفسنا  مقابر السلمي، ومثله ف ذلك كه من صد£
لم  من  وقو} لم:  االعتقاد الكفر،  هذا  يعتقدوا  أن  ل  اجاس  حله  وأما  وسيئات أعماجا. 

يعتقد ذلك يكون كفًرا، فهو كفر وبهتان عظيم» اه. 

ثم قال الشيخ ممود ممد خطاب السبك عقب هذه الفتوى: «هذا وقد عرضت هذه اإلجابة 
ل جع من أفاضل علماء األزهر فأقروها، وÐتبوا عليها أسمائهم، وهم أصحاب الفضيلة: 

الشيخ ممد اججدي شيخ السادة الشافعية. 
والشيخ ممد سبيع ا�هب شيخ السادة النابلة. 

والشيخ ممد العر/ رزق الدرس بالقسم العال. 
والشيخ عبد الميد عمار الدرس بالقسم العال. 

والشيخ ع اجحراوي الدرس بالقسم العال. 
والشيخ دسوa عبد اهللا العر/ من هيئة كبار العلماء. 
والشيخ ع مفوظ الدرس بقسم اكخصص باألزهر. 

والشيخ إبراهيم عيارة ا5لموي الدرس بقسم اكخصص باألزهر. 
والشيخ ممد عليان من كبار علماء األزهر. 

والشيخ أحد مك الدرس بقسم اكخصص باألزهر. 
والشيخ ممد حسي حدان»اه. 

22 – وقال أيًضا: «إن من اعتقد وصفه تعال بnء من السمية أو االستقرار ل العرش أو 
الهة … فهو كفر بإجاع السلف واللف» اه. 

23 – وقال الشيخ ممد زاهد الكوثري وÐيل الشيخة اإلسالمية ف دار الالفة العثمانية ما 
نصه: «إن القول بإثبات الهة } تعال كفر عند األئمة األربعة هداة األمة كما نَقل عنهم 

العراق ل ما ف شح الشكة لعل القاري» اه. 
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24 – قال الشيخ عالء ا5ين اكخاري النف ف كتابه ملجمة الجسمة ما نصه: «فإذن يكون  
ألن  جسم  بأنه   قوال  الفوق  جهة  ف  أنه  و  فيه  متحي  العرش  ل  متمكن  اهللا  بأن  القول 
السمية من اللوازم العقلية للمتحي و �ي الهة و من قال بأن اهللا  جسم فهو كفر إجاخ. و 

لذا قال إمام الرمي ف االرشاد: "اثبات الهة  ل } كفر ُصاح» اهـــ. 

25– قال الشيخ تق ا5ين الصن ما نصه: «فإن الفوقية بإعتبار الكن ال تكون بالضورة إال 
ف األجرام واألجسام مرÐبة كنت أو بسيطة، والرب سبحانه وتعال منه عن ذلك إذ هو من 

صفات الدث» اه. 

وíن قال قبل ذلك: «والعجب من قول هذا ما نن مسمة، وهو تشبيه مض، تعال اهللا عز وجل 

عن الحل والي الستغنائه عنهما ، وألن ذلك مستحيل ف حقه عز وجل، وألن الحل والي 

من لوازم األجرام، وال نزاع ف ذلك، وهو سبحانه وتعال منه عن ذلك ألن األجرام من صفات 

الدث وهو عز وجل منه عن ذلك شخ وعقال ، بل هو أزä لم يسبق بعدم بالف الادث، 

ومن العلوم أن اإلستواء إذا كن بمعن اإلستقرار والقعود ال بد فيه من الماسة، والماسة إنما 

تقع بي جسمي أو جرمي، والقائل بهذا شبه وجسم وما أبق ف اكجسيم والتشبيه بقية كما 

ٰ ُظُهورِهِۦ﴾ ، أنه  َVَ ٌْءۖ ﴾ ، ومن العلوم ف قو} تعال: ﴿لِتَْسَتوُۥا أبطل داللة: ﴿لَيَْس َكِمثْلِهِۦ َشْ

االستقرار ل األنعام والسفن وذلك من صفات اآلدميي فمن جعل اإلستواء ل العرش بمعن 

اإلستقرار واكمكن فقد ساوى بينه عز وجل وبي خلقه، وذلك من األمور الواضحة الت ال 

يقف ف تصورها بليد، فضال عمن هو حسن اكصور جيد الفهم وا�وق، وحينئذ فال يقف ف 

ٌء﴾ ، وذلك كفر مقق» اه.  تكذيبه: ﴿لَيَْس َكِمثْلِهِۦ َشْ

الصالح  السلف  من  اإلسالمية  األمة  علماء  من  جلة  عن  الواضحة  اجصوص  هذه  من  فبان 
واللف أن معتقد الهة والكن ف حق اهللا تعال مكذب للقرءان الكريم وجبيه الصطف ملسو هيلع هللا ىلص 

ومالف لا اتفقت عليه كمة هذه األمة. 
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قال ابن منده: «ذكر ا15ل ل أن الجتهد الخطئ ف معرفة اهللا عز وجل ووحدانيته كلعاند، 

ِيَن َضلَّ  ْعَمًٰ� ٱلَّ
َ
ْخَسِيَن أ

َ
قال اهللا تعال مبا عن ضالكهم ومعاندتهم : ﴿قُْل َهْل نُنَّبُِئُكم بِٱْل

ُهْم ُيِْسُنوَن ُصنًْعا﴾ وقال ع بن أÆ طالب، ر! اهللا  نَّ
َ
نَْيا وَُهْم َيَْسُبوَن أ َسْعُيُهْم ِف ٱْلََيٰوةِ ٱلُّ

عنه لا سئل عن األخسين أعماال فقال: «كفرة أهل الكتاب كن أوائلهم ل حق، فأشÐوا 

بربهم عز وجل وابتدعوا ف دينهم، وأحدثوا ل أنفسهم، فهم يتمعون ف الضاللة، ويسبون 

أنهم ل هدى، ويتهدون ف اكاطل ويسبون أنهم ل حق، ضل سعيهم ف الياة ا5نيا وهم 

يسبون أنهم يسنون صنعا». وقال ع ر! اهللا عنه: «منهم أهل حروراء» اه. 

فمن ادع أن انرافه ف العقيدة من نو اعتقاد السمية والهة ف حق اهللا اجتهاد منه فقد 
نادى ل نفسه بالهل والكفر والشذوذ عن إجاع األمة. 

 151



اّكصويرات 
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اكاب الامس 

  زعمه أن اهللا يتكم برٍف وصوٍت وأنه يتكم إذا شاء ويسكت إذا شاء 

ّنة والماعة نقله عنهم أن اهللا متكم  ومن جلة افتاءات ابن تيمية ل أئمة الديث وأهل السُّ

بصوت نوعه قديم أي يدث ف ذات اهللا شيئًا بعد nء قال ف كتابه رسالة ف صفة الكم ما 

نصه: «وحينئٍذ فكمه قديم مع أنه يتكم بمشيئته وقدرته وÞن قيل إنه ينادي ويتكم بصوت وال 

يلزم من ذلك قدم صوت معي، وÞذا كن قد تكلم باكوراة والقرءان واإلنيل بمشيئته وقدرته 

لم يمتنع أن يتكم باكاء قبل السي، وÞن كن نوع اكاء والسي قديًما لم يستلزم أن يكون اكاء 

العينة والسي العينة قديمة لا علم من الفرق بي اجوع والعي». اه. 

وقال ف النهاج: «وسابعًها قول من يقول إنه لم يزل متكًما إذا شاء بكالم يقوم به وهو متكم 

بصوت يسمع وÞن نوع الكم قديم وÞن لم يعل نفس الصوت العي قديًما وهذا هو الأثور عن 

ّنة والماعة أهل الديث». اه.  ّنة وبالملة أهل السُّ أئمة الديث والسُّ

وقال ف الوافقة ما نصه: «وÞذا قال السلف واألئمة إن اهللا لم يزل متكًما إذا شاء فقد أثبتوا أنه 

بعد nء،  شيئًا  يتكم  كن  وÞن  قديم  بمشيئته  تكلمه  نفس  بل  كونه متكًما،   { يتجدد  لم 

فتعاقب الكم ال يقتð حدوث نوعه إال إذا وجب تناه القدورات الرادات» اه. 

ثم قال فيه ما نصه: «فلما رجع موn إل قومه قالوا } صف جا كم ربك فقال: سبحان اهللا 

ف  تقبل  الت  الصواعق  أصوات  سمعتم  هل  أصفه لكم، قالوا: فشبهه، قال:  أن  أستطيع  وهل 

أحل حالوة سمعتموها فكأنه مثله» اه. 
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وقال ف الوافقة ما نصه: «وحينئذ فيكون الق هو القول اآلخر وهو أنه لم يزل متكًما بروف 

متعاقبة ال متمعة» اه. 

وقال ف فتاويه ما نصه: «وجهور السلمي يقولون: إن القرءان العر/ كم اهللا، وقد تكلم اهللا 

به برف وصوت، فقالوا: إن الروف واألصوات قديمة األعيان، أو الروف بال أصوات، وÞن 

اكاء والسي واليم مع تعاقبها ف ذاتها فه أز1ة األعيان لم تزل وال تزال كما بسطت الكم 

ل أقوال اجاس ف القرءان ف موضع ءاخر» اه. 

أقول: فال يغت مطالع كتبه بنسبة هذا الرأي الفاسد إل أئمة أهل السنة وذلك دأبه أن ينسب 

وتمويه  تلبيس  هذا  أن  مؤلفاته  ف  اجاظر  و1علم  ّنة،  أهل السُّ أئمة  إل  ويهواه  يراه  ا�ي  رأيه 

مض يريد أن يروجه ل ضعفاء العقول ا�ين ال يوفقون بي العقل واجقل، وقد قال الوفقون 

من أهل الديث وغيهم إن ما ييله العقل فال يصح أن يكون هو شع اهللا كما قال ذلك 

الافظ أبو بكر الطيب اكغدادي: إن الشع ال يأÃ إال بمجّوزات العقول، وبهذا يرّد الب 

كون  به  يعلم  ما  بيان  ف  الصطلح  علماء  قا}  كما  اكأويل  يقبل  لم  إذا  أي  اإلسناد  الصحيح 

الديث موضوًخ، وأيّدوا ذلك بأن العقل شاهد الشع فكيف يرد الشع بما يكذبه شاهده. 

فيه  ليس  أبدية  أز1ة  صفة  أي  أبدي   äأز صوت  إنه  يتكم بصوت، وقال:  اهللا  إن  فمن قال: 

ر إن كن نيته كما يقول، وÞال فهو كفر كسائر الشبهة. وأما أحاديث  تعاقب الروف فال يَُكف£

الصوت فليس فيها ما يتج به ف العقائد، وقد ورد حديث متلف ف بعض رواته وهو عبد اهللا 

بصيغة اكمريض، قال: «وُيذكر»، وفيه: «فينادى  اكخاري  حديثه  روى  بن عقيل،  ممد  بن 

بصوت فيسمعه من َنُعَد كما يسمعه من قَُرَب، أنا اللك أنا ا5ي£ان» ، وÞنما ذكره اكخاري بصيغة 
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اكمريض من أجل راويه هذا، قال الافظ ابن حجر: «ونظر اكخاري أدق من أن يعتض عليه 

بمثل هذا فإنه حيث ذكر االرتال فقط جزم به ألن اإلسناد حسن وقد اعتضد، وحيث ذكر 

طرفًا من الت لم يزم به ألن لفظ الصوت ما يتوقف ف إطالق نسبته إل الرب ويتاج إل 

تأويل، فال يكف فيه مZء الديث من طريق متلف فيها ولو اعتضدت» اه. أي ال يكف 

ذلك ف مسائل االعتقاد وÞن كن اكخاري ذكر أو} ف كتاب العلم بصيغة الزم ألنه ليس فيه 

نَيْس من الدينة إل مص. 
ُ
ذكر الصوت، إنما فيه ذكر رحيل جابر بن عبد اهللا إل عبد اهللا بن أ

والديث اآلخر عن أÆ سعيد الدري ر! اهللا عنه قال: قال اجب ملسو هيلع هللا ىلص: «َفُقوُل اُهللا يَْوَم الِقيَاَمِة: 

 
َ
يFِتَك َنْعثًا إِل ِْرَج ِمْن ُذِرّ

ُ
ْن ت

َ
ُمُرَك أ

ْ
Fيَْك وََسْعَديَْك، َفيُنَادى بَِصوٍْت : إِنF اَهللا يَأ

َ
يَا َءاَدم، َفيَُقوُل: ك

اجFار» ، هذا اللفظ رواه رواة اكخاري ل وجهي، بعضهم رواه بكس ا5ال وبعضهم رواه بفتح 

ا5ال. 

قال الافظ ابن حجر: «ووقع فيناِدي مضبوًطا لألكث بكس ا5ال، و» رواية أÆ ذر بفتحها 

ُمُرَك» تدل ظاهًرا 
ْ
ل اكناء للمجهول، وال مذور ف رواية المهور، فإن قرينة قو}: «إِنF اَهللا يَأ

موصوال  اكخاري  رواه  الديث  وهذا  اه.  بذلك»  ينادي  بأن  اهللا  يأمره  ملك  النادي  أن  ل 

مسنًدا، لكنه ليس صيًا ف إثبات الصوت صفة هللا فال حجة فيه �لك للصوتية. 

لسوء  عقيل  ابن  بروايات  االحتجاج  ف  الفاظ  اختلف  ابن حجر: «قال اكيهق:  الافظ  قال 

حفظه، ولم يثبت لفظ الصوت ف حديث صحيح عن اجب غي حديثه، فإن كن ثابتًا فإنه يرجع 

 dهريرة أن الالئكة يسمعون عند حصول الو Æإل غيه ف حديث ابن مسعود و» حديث أ

صوتًا، فيحتمل أن يكون الصوت للسماء أو للملك اآلÃ بالوd أو ألجنحة الالئكة، وÞذا 

احتمل ذلك لم يكن نّصا ف السألة، وأشار -يعن اكيهق- ف موضع ءاخر إل أن الراوي أراد 
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نسبة  ف  يصح  ما نصه: «ولم  مقاالته  ف  الكوثري  قال  عنه بصوت». انته.  فعب  نداء  فينادي 

الصوت إل اهللا حديث» اه. 

أقول: وÐذا قال اكيهق ف األسماء والصفات، فليس فيها ما يصح االحتجاج به إلثبات الصفات 

الروايات  وهذه  توثيقهم،  ل  متفًقا  كهم  رواته  يكون  أن  إال  يقبل  ال  الصفات  حديث  ألن 

حصو}  من  بّد  ال  ا�ي  الشط  هذا  ل  ليست  اكوحيد  كتاب  ف  اكاري  فتح  ف  الذكورة 

ألحاديث الصفات كما ذكره صاحب الفتح ف كتاب العلم. لكنه خالف ف موضع بما أورده ف 

كتاب اكوحيد من قو}: بعد صحة األحاديث يتعي القول بإثبات الصوت هللا ويؤول ل أنه 

صوت ال يستلزم الخارج. 

ثم قال الكوثري: «وقد أفاض الافظ أبو السن القدn شيخ النذري ف رسالة خاصة ف تبيي 

حلول  عن  اهللا  بتنيه  القا!  العقل  ا15ل  يوجبه  ما  ل  زيادة  ذلك  ف  الروايات  بطالن 

الفيلسوف  ا1هودي  ملك  البن  تبًعا   kالرا الشيخ  ذلك  أجاز  وÞن  فيه سبحانه،  الوادث 

التمسلم، حk اجتأ ل أن يزعم أن اللفظ حادث شخًصا قديم نوًخ، يعن أن اللفظ صادر منه 

تعال بالرف والصوت فيكون حادثًا حتًما، لكن ما من لفظ إال وقبله لفظ صدر منه إل ما ال 

أول } فيكون قديًما باجوع، ويكون قدمه بهذا االعتبار ف نظر هذا الخرف، تعال اهللا عن 

القول  وأن  شأنه  جل  اهللا  ف  الوادث  بلول  القول  بطالن  السكي  يدر  ولم  إفك األّفاكي، 

بوادث ال أّول لا هذيان، ألن الرÐة انتقال من حالة إل حالة، فه تقتð بسب ماهيتها 

كونها مسبوقة بالغي، واألزل يناف كونه مسبوقًا بالغي، فوجب أن يكون المع بينهما ماال، 

وألنه ال وجود للنوع إال ف ضمن أفراده، فادخء قدم اجوع مع االعتاف بدوث األفراد يكون 

ظاهر اكطالن. وقد أجاد الرد عليه العال£مة قاسم ف كمه ل السايرة». اه. 
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قلت: وقد ذكر الفقيه التكم ابن العلم القرn ف كتابه نم الهتدي ورجم العتدي أثناء ترجة 

الافظ ناص السنة أÆ السن ع ابن أÆ الكرم القدn الالك ما نصه: «كن صحيح االعتقاد 

مالًفا للطائفة الت تزعم أنها أثرية، صنف كتابه العروف بكتاب األصوات أظهر فيه تضعيف 

رواة أحاديث األصوات وأوهاهم، وحك الشيخ تق ا5ين شف الفاظ عن وا5ه مد ا5ين قال 

بأنه بلغ رتبة الجتهدين» اه. 

فال يصحُّ حُل ما ورد ف اجّص من اجداء الضاِف إل اهللا تعال ف حديث: «َيش اهللا العباد 

ُك الشبهة بالظاهر العتقاد ذلك  فيناديهم بصوت» ل الصوِت ل معن خروجه من اهللا، فتمسُّ

تمويه ال يروج إال عند ُسخفاء العقول ا�ين ُحرموا منفعة العقل ا�ي جعل الشع } اعتباًرا، 

وهل ُعِرفت العجزة أنها د1ل ل صحة نبوة من أg بها من األنبياء إال بالعقل؟ 

وقال - أي الكوثري - ف تعليقه ل السيف الصقيل ما نصه: «وحديث جابر العلق ف صحيح 

اكخاري مع ضعفه ف سياق ما بعده من حديث أÆ سعيد ما يدل ل أن النادي غي اهللا حيث 

ا، ل أن اجاظم - يعن ابن زفيل وهو  Aيقول «فينادى بصوت إن اهللا يأمرك» فيكون اإلسناد مازي

يَْومَ  اُهللا  حديثًا فيه: «َفبَْعُث  ا5ارقطن  بطريق  ف «حادي األرواح»  ساق  الوزية -  قيم  ابن 

السابق مازي،  الديث  ف  اإلسناد  أن  ل  ملسو هيلع هللا ىلص  اجب  من  نص  وهذا  ُمنَاِديًا بَِصوٍْت»  الِقيَاَمِة 

وهكذا يرب اجاظم بيته بيده وبأيدي السلمي، وللحافظ أÆ السن القدn جزء ف تبيي 

وجوه الضعف ف أحاديث الصوت فلياجع ثمة». اه. 

وهناك حديث ءاخر: «إذا تكلم اهللا بالوd سمع أهل السمـوات شيئًا» ، ورواه أبو داود بلفظ: 

«سمع أهل السماء للسماء صلصلة كجر السلسلة ل الصفوان» ، وهذا قد يتج به الشبهة، 
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وليس لم فيه حجة ألن الصوت خارٌج من السماء، فالديث فس الديث بأن الصوت للسماء، 

بهذه  ثبت  اهللا  إل  الصوت  إسناد  إن  من الشح:  موضع  ف  حجر  ابن  الافظ  قول  أن  فتبي 

ل.  األحاديث الصحيحة فيه نظر فليُتأم£

ُق اهللا تعال 1حصل به 
ْ
قال الشيباk ف شح الطحاوية ما نصه: «والرف والصوت ملوق َخل

وتعال  سبحانه  واكارئ  الروف واألصوات،  أي  ذلك  إل  العباد  لاجة  واكخاطب  اكفاهم 

وhمه مستغن عن ذلك أي عن الروف واألصوات، وهو معن قو}: «ومن وصف اهللا تعال 

بمعن من معاk البش فقد كفر» اه. 

وقال القرطب ف اكذكرة ما نصه: فصل: قو} ف الديث: «فيناديهم بصوت» استدل به من قال 

ا كبًيا، وÞنما  Aبالرف والصوت وأن اهللا يتكم بذلك، تعال عما يقول الجسمون والاحدون علو

وأمره،  تعال  اهللا  بإذن  القربي  الالئكة  بعض  نداء  ل  تعال  اهللا  إل  الضاف  اجداء  يمل 

ومثل ذلك سائغ ف الكم غي مستنكر أن يقول القائل: نادى األمي، وبلغن نداء األمي، كما 

عن  وأصدر نداءه  نادى النادي عن أمره،  الراد  وÞنما  ۦ﴾  قَوِْمهِ ِف  فِرَْعْوُن  قال تعال:﴿َونَاَدٰى 

إذنه، وهو كقولم أيًضا: قتل األمي فالنًا، وضب فالنًا، وليس الراد تو1َُه لذه األفعال وتصديَهُ 

لذه األعمال، ولكن القصود صدورها عن أمره. وقد ورد ف صحيح األحاديث أن الالئكة 

ينادون ل رؤوس األشهاد فيخاطبون أهل اكق والرشاد: أال إن فالن بن فالن كما تقدم. 

 Æهريرة ر! اهللا عنه وأ Æعن أ kومثله ما جاء ف حديث النول مفًسا فيما أخرجه النسا

ُمرُ 
ْ
ُل ُعمF يَأ Fو

َ
سعيد قاال: قال رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: «إِنF اَهللا َعزF وََجلF ُفْمِهُل َحFk َفْم²َِ َشْطُر اللFيِْل األ

، َهْل ِمْن َسائٍِل ُفْعَطى» صححه  ُ
َ
z َهْل ِمْن ُمْستَْغِفٍر ُفْغَفُر ، ُ

َ
z ُمنَاِديًا َفُقوُل: َهْل ِمْن َداٍع يُْستََجاُب

أبو ممد عبد الق، وó حديث اشتمل ل ذكر الصوت أو اجداء فهذا اكأويل فيه، وأن ذلك 
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من باب حذف الضاف، وا15ل ل ذلك ما ثبت من قَِدم كم اهللا تعال ل ما هو مذكور ف 

كتب ا5يانات. 

وليس  فإن فيه: «أنا ا5يّان»،  ذكرتموه  ما  ل  الديث  لمل  وجه  ال  بعض األغبياء:  قال  فإن 

ا وصدقًا إال من رب العالي؟ قيل }: إن اللََك إذا كن يقول عن اهللا تعال  Aيصدر هذا الكم حق

وُينِبئ عنه فالكم يرجع إل اهللا رب العالي، وا15ل عليه أن الواحد منا إذا تال قول اهللا 

﴾ فليس يرجع إل القارئ وÞنما القارئ ذاكر لكم اهللا تعال ودالL عليه  ُ َّHنَا ٱ
َ
تعال:﴿إِنَِّنٓ أ

» اه. قلت: وهذا } أيًضا د1ل قوي ف الصحيح ف حديث العراج ا�ي ذكر  بأصواته وهذا َنّيٌ

فَِريَضِت  ْمَضيُْت 
َ
أ نَاَداkِ ُمنَاٍد:  َجاَوزُْت  ا  Fقو} ملسو هيلع هللا ىلص: «فَلَم خس  إل  صالة  المسي  تفيف  فيه 

ْفُت َقْن ِعبَاِدي» ، فما أراد رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص بقو}: «نَاَداkِ» إال الَملَك. فإذا ثبت هذا اجداء  Fوََخف

َداٍع  ِمْن  المل اكالث: «َهْل  بتلك  الَملَك  ينادي  أن  يمتنع  فال  اهللا  عن  مبلًغا  الَملَك  من 

ُ، َهْل ِمْن َسائٍِل ُفْعَطى» ، فبطل استنكر أن يكون هذا 
َ
z َهْل ِمْن ُمْستَْغِفٍر ُفْغَفُر ،ُ

َ
z يُْستََجاُب

اللفظ من الَملَك ف حديث النول، فأين تذهب الشبهة. 

قال الشيخ شف ا5ين بن اكلمساk ف شح لع األدلة للجوين ما نصه: «الفرقة اكانية: وهم 

وال  الروف واألصوات، قالوا:  من  الرÐبة  األقوال  به  تقوم  تعال  اكارئ  أن  زعموا  الكرامية 

يكون قابًال بها وÞنما هو قابل للقابلية، وفسوا القابلية بالقدرة ل القول، وÐذلك أثبتوا } 

مشيئة قديمًة وÞراداٍت حادثة تقوم به، قالوا: وÞذا أراد اهللا تعال إحداث مَدٍث ف الوجود خلق 

ۥٓ إَِذآ  ْمُرهُ
َ
بذاته كفًا ونونًا وÞرادة يوجُب بها ما هو خارج عن ذاته أخًذا من قو} تعال: ﴿إِنََّمآ أ

ن َيُقوَل َلُۥ ُكن َفَيُكوُن﴾، وما ذكروه من قيام الوادث بذاته يلزم منه حدوثه، فإن 
َ
َراَد َشيْـًٔا أ

َ
أ
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ك ما قبل الوادث ال يلو عنها وما ال يلو عن الوادث حادث، وأما اآلية فه إشارة إل 

سعة وقوع الراد فعب عن القصد إل اإليقاع باألمر، وعن الوقوع بصورة االمتثال» اه. 

وتبع ابن تيمية الكرامية ف ذلك ف قو} إن اهللا تقوم به كمات تدث ف ذاته من وقت بعده 

وقت وهكذا ل االستمرار، يقول: فكمه تعال قديم اجوع حادث األفراد كما قالت الكرامية، 

وينسب هذا الذهب الردىء ا�ي أخذه من الكرامية إل أئمة أهل الديث، وأئمة أهل الديث 

ل خالف ما يدعيه وما يقول، فإن معتقدهم أن ذات اهللا تعال ال تدث فيه صفة تتجدد من 

وقت إل وقت، تتجدد ف مرور األوقات. 

وأما ما احتج به ابن تيمية موهًما أن أئمة الديث ل ذلك فإنما هو قول بعض الشبهة من 

النابلة وغيهم، وليس هؤالء ا�ين يعتمد عليهم ف تلك النلة ف الديث ألنه يعتمد ل 

مثل أÆ إسماعيل الروي السجزي وعثمان بن سعيد ا5ارم، وأما ما يذكره عن ابن البارك فهو 

غي ثابت إسناًدا، وقد نص أبو حنيفة ر! اهللا عنه ل أن اهللا تعال متكم بكالم ليس حرفًا 

إل  النتسبون  الشاهي  الفاظ  وÐذا  ل هذا،  مذهبه  إل  النتسبي  الفاظ   óو وال صوتًا، 

 ابن تيمية ل نسبة 
ُ
الشافع ل هذا، وÐذلك حفاظ الالكية ومتقدمو النابلة، فكيف يتجرأ

هذا إل أئمة الديث موهًما أن هذا ما أجعوا عليه، وÐثًيا ما ينقل اتفاق العلماء ل أشياء 

انفرد هو بها. 

ويكف أهل السنة د1ًال ل أن اهللا تعال ال يتكم بالرف والصوت ما أنز} اهللا ف القرءان 

﴾ يعن أن القرءان ا�ي هو اللفظ النل مقروء جبيل  وهو قو} تعال: ﴿إِنَُّهۥ لََقْوُل رَُسوٍلۢ َكرِيٍمۢ

ليس مقروء اهللا، وÞل هذا أشار الطحاوي ف عقيدته بقو}: «وأن القرءاَن كُم اهللا منه بدا بال 

كيفية قوال»، والراد بقو}: «بال كيفية قوال» نف أن يكون اهللا تعال يتكم بالرف والصوت 
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كما يتكم العباد ألنه هو ا�ي نفاه بقو} «بال كيفية»، وÞال فلو كن اهللا قرأ القرءان ل جبيل 

بالرف والصوت لم يقل «بال كيفية» ألن الروف كيفيات، سبحان اهللا ا�ي يقفل قلوب من 

شاء من عباده عن فهم الق. 

فائدة جليلة: من ا15ل ل أن اللفظ النل التألف من الروف ال يوز أن يكون كم اهللا 

األزä القائم بذاته ما ثبت أن اهللا تعال يكلم ك فرد من أفراد العباد يوم القيامة، فلو كن اهللا 

تبارك وتعال يكلمهم بصوت وحرف لم يكن حسابه لعباده سيًعا، واهللا تبارك وتعال وصف 

نفسه بأنه سيع الساب. 

ولو كن كم اهللا تعال برف وأصوات لكن أبطأ الاسبي، وهذا ضد اآلية الت فيها إن اهللا 

عُ  ْسَ
َ
أ وَُهَو  ٱْلُْكُم  َلُ   Xَ

َ
أ ّقِ ۚ  ٱْلَ َمْولَ°ُٰهُم   ِ َّHٱ إَِ±   ْ ٓوا ُردُّ ﴿ُثمَّ  اهللا تعال:  قال  الاسبي  أسع 

ٱلَْحِٰسبَِي﴾ فال يتحقق معن أسع الاسبي إال ل مذهب أهل السنة أن اهللا متكم بكالم 

أزä بغي حرف وال صوت. 

وذلك ألن عدد الن واإلنس كثي ال يصيهم إال اهللا، ومن الن من يعيش ءاالفًا من السني، 

ومن اإلنس من خش ألف سنة فأكث، فقد خش ذو القرني ف ملكه ألف خم كما قال الشاعر 

العر/: 

عُب ذو القرني أمn ملُكه                 ألفي خًما ثم صار رميما  الص£

ومن اإلنس أيًضا يأجوج ومأجوج كما ورد ف الديث أنهم من و5 ءادم، وورد أنهم أكث أهل 

اجار كما روى اكخاري، وورد أنه ال يموت أحدهم حk يت ألًفا لصلبه كما رواه ابن حبان 

والنساk، وهؤالء ياسبهم اهللا ل أقوالم مع كثتهم الكثية ويكلم ك فرد منهم تكليًما بال 

ترجان، وياسبهم ل عقائدهم ونواياهم وأفعالم، فال بد أن يأخذ حسابهم ل موجب قول 
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الشبهة ا�ين يقولون كم اهللا حرف وصوت يتكم من وقت إل وقت ثم من وقت إل وقت مدة 

واسعة جّدا، فعل موجب كمهم يستغرق ذلك جلة مدة القيامة الت ه خسون ألف سنة، 

ول قولم هذا لم يكن اهللا أسع الاسبي وهو وصف نفسه بأنه أسع الاسبي كما تقدم، 

فقول الشبهة يؤدي إل خالف القرءان وذلك مال، وما أدى إل الحال مال. 

حروف  كمه  النابلة قالوا:  ما نصه: «ومبتدعة  األكب  الفقه  شح  ف  القاري  ع  مال  وقال 

وأصوات تقوم بذاته وهو قديم، وبالغ بعضهم جهًال حk قال: الت والقرطاس قديمان فضالً 

عن الصحف، وهذا قول باطل بالضورة ومكبرة للحس لإلحساس بتقدم اكاء ل السي ف 

بسم اهللا ونوه» اه. 

وقال أيًضا ما نصه: «وقد ذكر الشايخ رحهم اهللا تعال أنه يقال: القرءان كم اهللا غي ملوق، 

وال يقال القرءان غي ملوق حال يسبق إل الفهم أن الؤل£ف من األصوات والروف قديم كما 

ذهب إ1ه بعض جهلة النابلة» اه. 

نتم هذا اكاب بفتوى العالمة الافظ أبو بكر  بن العر/ الالك ف تكفي الجسمة ا�ين 

ما نصه: «فإن  اهللا  رحه  فقال  هللا تعال،  بالوادث  واكعبي  والصوت  والرف  الصورة  ينسبون 

قالوا بالصورة  والصوت واكعبي بالوادث، لم يكونوا من أهل القبلة، وحكم بروجهم أصالً 

وفرًخ من اللة» اهــــ. 

تم بمد اهللا الزء األول ويليه الزء اكاk ان شاء اهللا 
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اّكصويرات 
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